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!= ufpFkflnsfsf] kl/ro 

;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] n'lDagL k|b]z cGt/ut Ko"7fg lhNnfsf] uf}d'vL ufpFkflnsf Pp6f 

k|fs[lts / ;fF:s[lts ljljwtfn] el/k'0f{ kxf8L If]qdf cjl:yt ufpFkflnsf xf] . !#(=)$ a=ls=ld= 

If]qkmn /x]sf] o; ufpFkflnsfsf] pQ/df afUn'ª lhNnf / klZrddf gf}alxgL ufpFkflnsf, blIf0fdf 

lemd?s ufpFkflnsf / k"j{df u'NdL lhNnf /x]sf 5g\ . ;+3Lo zf;g k|0ffnL cg';f/ :yfgLotx 

k'g;+/rgf k|lqmofdf Ko"7fg lhNnfsf] ;fljssf uflj;x¿ cvf{, /hjf/f, k"hf, v'+u, lnjfª / gf/Lsf]6 

;d]6]/ hDdf & j6f j8fx¿ sfod u/L uf}d'vL ufpFkflnsf :yfkgf u/LPsf] xf] . /fli6«o hgu0fgf, 

@)^* cg';f/ uf}d'vL ufpFkflnsfsf] hg;+Vof @%,$@! /x]sf] 5 h;dWo] k'?if $$=*# k|ltzt -

!!,#(% hgf_ / dlxnf %%=!& k|ltzt -!$,)@^ hgf_ /x]sf 5g\ . ;f]xL cg';f/ n}+lus cg'kft (Sex 

Ratio) cyf{t\ k|lt !)) dlxnfdf k'?ifsf] ;+Vof *!=@$ /x]sf] 5 . ufpFkflnsfsf] s'n hg;+Vof dWo] 

@=^! k|ltzt -^^$ hgf_ ckfª\utf ePsfx¿ /x]sf 5g\ . h; dWo] #%# hgf k'?if / #!! hgf dlxnf 

5g\ . o; ufpFkflnsfsf] hg3gTj eg] !*# hgf k|lt ju{ lsnf]ld6/ /x]sf] 5 .  

@= k[i7e"ld 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] k|:tfjgfdf g} n}+lus lje]b cGTo u/L ;dfg'kflts ;dfj]zL / ;xeflutf d"ns 

l;4fGtsf cfwf/df ;dtf d"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug]{ Joj:yf u/]sf] 5 . dlxnfsf] xs ;DaGwL wf/fn] 

;dfg j+zLo clwsf/, ;'/lIft dft[Tj / k|hgg :jf:Yo ;DaGwL clwsf/, /fHosf ;a} ;/sf/df 

;xeflutf x'g] clwsf/, ;DklQ tyf kfl/jf/Ls dfldnf ;DaGwL clwsf/, lzIff, :jf:Yo, /f]huf/ / 

;fdflhs ;'/Iffdf ;sf/fTds lje]bsf] Joj:yf u/]sf] 5 . o;sf ;fy} dlxnf lj?4 x'g] lx+;fhGo 

sfo{x¿nfO{ sfg"g adf]lhd b08gLo x'g] Joj:yf u/]sf] 5 . ;dfgtfsf] xsn] gful/sx¿, ;fdflhs / 

;f+:s[ts ?kn] k5fl8 k/]sf ;d'bfo ;d]tsf] ;+/If0f, ;zlQms/0f jf ljsf;sf] nflu ;+ljwfgdf 

ljz]if k|fjwfgx¿sf] yk JofVof u/sf] 5 . ;fdflhs Gofosf] xsn] /fHosf x/]s ;/sf/x¿df ;dfj]zL / 

;dfg'kflts k|ltlglwTjsf] l;4fGtsf cfwf/df hgtfsf] ;xefuLtfsf] clwsf/ :yfkgf u/]sf] 5 . 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ df ufpFkflnsf tyf gu/kflnsfsf] sfd, sTf{Jo / clwsf/df 

n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f -Nf};;f;_ ;DaGwL Joj:yf u/]sf] 5 . To;}u/L j8f 

;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/df TfYof+s cBfjlws tyf ;+/If0f cGtu{t v08Ls[t tYof+s ;+sng 

ug]{, ljsf; sfo{ cGtu{t afnljjfx, ax'–ljjfx, n}+lus lx+;f cGTo ug]{ cflbsf] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df tyf sfof{Gjog cGtu{t of]hgf th'{df dlxnf tyf lk5l8Psf] ju{sf] 

;xeflutf ;'lglZrt ub}{ dlxnf, afnaflnsf tyf lk5l8Psf ju{, If]q / ;d'bfonfO{ k|ToIf nfe k'Ug] 

of]hgf 5gf}6df h]f8 lbb} n}=;=;f=; k|j¢{g ug]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . :yflgo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ n] u/]sf] Joj:yf cg';f/ :yfgLo ;/sf/x¿n] jif{df Ps k6s cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] k|yd 

rf}dfl;s leq n}= ;= ;f= ; k/LIf0f u/L ;Sg'k5{ . n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{sf] ;xof]u tyf ;dGjosf 

nflu :yfgLo ;/sf/n] Ps sfo{bn u7g ;d]t ug{' kb{5 . gLlt, sfg'g, of]hgf, ;+:yfut Joj:yf, 

dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf ljsf;, ;]jf k|jfx, z'';fzg tyf pQ/bfloTj ul/ kfFr j6f k|d'v lzif{sx? 

leq @@ j6f pkzLif{sx? /fvLPsf 5g\ . tL pklzif{sx?nfO{ k|i6 agfpgsf nflu k|To]s pklzif{sdf 



2 

k|Zgx? /flvPsf 5g . ltg} k|Zgx?sf] cfwf/df :yflgo ;/sf/sf kbflwsf/Lx? / sd{rf/Lx?;+u 

5nkmn ug'{kg]{ x'G5 . 5nkmnsf] cfwf/df pQm j'+bfdf /fd|f] b]lvPsfdf !, dWood b]lvPsfdf )=% / 

;'wf/ ug'{ kg]{ b]lvPsfdf jf ;f] ljifo x'Fb} gePdf ) c+sx? k|bfg ug'{ kg]{ x'G5 / k|fKt glthfnfO{ 

dfs'/L hfnf] tyf :tDe lrqsf] dfWodaf6 ;xefuLx? dfem k|:t't ug'{kb{5 . n} ; ;f ; k/LIf0fsf] 

;}4flGts kIfsf] cg';/0f, n} ; ;f ; k/LIf0f sfo{ljlwsf] dxTjk'0f{ kf6f] ePsfn] o;sf] ;kmn 

sfof{Gjogaf6 cfkm\gf] n};;f; If]qsf] ljsf;sf] pQ/bfloTj k'/f ug{ :yfgLo ;/sf/ nfO{{ 7'nf] 6]jf 

k'Ug] ub{5 . o;}sf] cfwf/df eljiosf] /0fgLlt tyf of]hgf tof/ ug]{ sfo{sf nflu o;af6 k|fKt 

lgisif{x¿n] ;3fpF5g\ . :yflgo tx n}= ;= ;f= ;= k/LIf0f sfo{ljlw, @)&$ sf] clwgdf /xL uf}d'vL 

ufpFkflnsfsf] cf=j=)&&.)&* sf] n} ; ;f ; k/LIf0f ul/Psf] 5 . 

#= cWoogsf] dxTj 

uf}d'vL ufpFkflnsfn] dlxnf, hghftL, cflbaf;L, blnt, ;fdflhs, cfly{s ¿kdf k5f8L k/]sf] ju{ 

tyf ;d'bfosf] ;xeflutfnfO{ a9fP/ ljsf;sf] k|lqmofnfO{ ;+:yfut ug]{ kIfdf hf]8 lbPsf] 5 . cfkm\gf] 

If]qsf] ljsf;sf nflu >f]t / ;fwgx¿sf] afF8kmfF8, sfof{Gjog tyf kl/rfng, / To;af6 k|fKt 

k|ltkmnsf] pkef]udf o; k/LIf0fn] ;fdflhs ;dfgtf Nofpg] p4]Zo /fv]sf] 5 . ufpFkflnsfaf6 

k|jflxt sfo{nfO{ a9L k|efjsf/L agfpg ;+:yfdf n}+lËs l:yltsf] klxrfg / of]hgfa4 tj/af6 n}+lËs 

pQ/bfoL ljsf; k|s[ofnfO{ ;+:yfut ug{ n}+lËs k/LIf0f cfjZos 5 . n}lus tyf ;fdflhs 

;dfj]lzs/0f k/LIf0f k|s[of cfkm}df Pp6f ;xeflutfd'ns :jd"NofÍg ePsf]n] sd{rf/L tyf 

kbflwsf/Lx¿sf] JolQmut tyf ;+:yfut s[ofsnfkx¿ nfO{ n}+lËs ;dfgtf / dlxnf ;zlQms/0fsf] 

If]qdf sfd ug{ pT;fx hufpF5 . ;fy} o; k|lqmofdf ;+nUg kIfnfO{ n}+lËs kIfdf pQ/bfoL x'g] tkm{ 

klg pGd'v u/fpFb5 . o; k|lqmofn] :yfgLo txsf] n}lËs d"nk|jfxLs/0f tyf dlxnf ;zlQms/0f 

;DaGwL sfo{qmddf k|efjsfl/tf a9fpg / ;+:yfut ckgTjsf] efagf sfod ug{ klg ;3fp 

k'¥ofpFb5 . o; kl/If0f 4f/f cfufld aif{df ufpFkflnsfsfn] n}lus tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f gLlt 

agfpg ;d]t d4t k'¥ofpFb5 .  

$= n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f kl/If0fsf] p2]Zox¿M 

  :yfgLotxsf] cfjlws / aflif{s of]hgfdf n}+lËs d"nk|jfxLs/0fnfO{ ;+:yfut ug]{ . 

  ;dfj]zLs/0fsf] nIonfO{ :yfgLotxsf] ;+/rgf / sfo{ of]hgfdf :yfglbg] . 

  ;+:yfut Pj+ sfo{qmdut ¿kdf :yfgLotxnfO{ n}lËs Pj+ ;dfj]zLs/0f d}qL agfpg] . 

%= cWoogsf If]qx¿  

 sfg'g tyf gLltdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf If]qx? 

 n};;f; ljZn]if0fdf cfwfl/t of]hgf th'{dfsf If]qx? 

 of]hgf sfof{Gjog, cg'udg÷lgodg / d"NofÍgsf If]qx? 

 cfGtl/s ;+/rgfsf If]qx? 

 Ifdtf ljsf;sf If]qx? 
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 g]kfn ;/sf/sf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zL ljsf;sf gLlt / 

k|ltj¢tfsf If]qx? 

 ;]jf k|jfx / ;+:yfut ;+:s[ltsf If]qx? 

 ;'zf;gsf If]qx? 

^= cWoogsf] tl/sf / ljwL 

Nf}lËs kl/If0fn] Pp6f kIfnfO{ dfq geO{ ;a} kIfnfO{ ;d]6]/ :yfgLo ;/sf/nfO{ ;'wf/fTds af6f]df 

n}hfgklg d2t ug]{ ePsf]n] ljifoj:t' ;'xfpFbf] ljlw jf k|s[ofx¿ ckgfpg cfjZos 5 . o; 

kl/If0fdf uf}d'vL ufpFkflnsfsf cWoIf lji0f' lu/Lsf] ;+of]hsTjdf pkfWoIf t'n;L ;'gf/ / k|d'v 

k|zfzlso clws[t ;'dg kGy ;DnUg sfo{bn, sd{rf/Lx? / hgk|ltlglwx¿ ljr 5nkmn ul/ cfkm\gf] 

d'Vo ;/f]sf/sf] tyf ;DalGwt zfvfsf] n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs kl/If0fsf nfuL lgwf{l/t 

;/rgfsf] dfWodjf6 ;+:yfsf] :jd"NofËg u/L glthf ;fj{hlgs ul/Psf] lyof] . of] sfo{zfnf ;+rfng 

ug{ ;xeflutfTds ljlw cjnDag ug'{sf ;fy} l;sfO{ tyf cg'ejhGo l;sfO{ k|s[ofnfO{ k|o]fudf 

NofOPsf] lyof] . k|fKt glthfnfO{ Paper Presentation, dfkm{t k|:t't ul/Psf] lyof] . k|:t'ltdf k|fKt 

glthfnfO{ yk k|:6 kfl/ ;femf j'emfO{ tyf ;xdlt sfod ul/Psf] lyof] . n};;f; kl/If0fsf] 

;dofjlwdf lgDg ljwLx? ckgfO{ ;'rsx? dfyL 5nkmn ul/ tYofÍ ;fj{hlgs ul/Psf] lyof] 

 ufpFkflnsfsf] gLlt, sfo{qmd, ah]6 cflbsf] cWoog tyf ljin]z0f  

 ufpFkflnsfsf] P]g tyf sfo{ljlw nufotsf b:tfj]hx¿sf] cWoog 

 jflif{s of]hgf cWoog 

 aflif{s k|ult ;ldIff k|ltj]bg cWoog 

 d'Vo JoflQmx?;+u ;'rgf ;+sng tyf cGt/jftf{ -of]hgftyf k|;f;g zfvf k|d'v, 

k|d'v k|;f;lso clws[t, pkfWoIf, j8fWoIf, / ljifout zfvfsf k|d'v,_ 

 pke]fQmf ;ldlt / nlIftju{;+u ;d'x 5nkmn 

&= ;xeflux? 

Nf}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f kl/If0fdf lgDg cg';f/sf] ;xeflutf /x]sf] lyof] .  

 ufpFkflnsf cWoIf, pkfWoIf , ;DalGwt j8fsf j8fWoIfx? , sfo{kflnsf ;b:ox? 

 uf}d'vL ufpFkflnsfsf sd{rfl/x? 

 ;]jfu|flxx? tyf ;/f]sf/jfnf JotmLx? 

*= ljZn]if0fsf cf}hf/x¿ 

 n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf]] kIfaf6 uf}d'vL ufpFkflnsfsf] ;+:yfut, 

lgltut / sfo{qmdsf] ;"rsx¿nfO{ cfwf/ dfgL dfs'/Lhfnf] tyf u|fkm ljlwaf6 

ljZn]if0f  

 uf}d'vL ufpFkflnsfsf ;jn / sdhf]/ kIf Pj+ cj;/ tyf r'gf}ltx¿sf] laZn]if0f 
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(= d'Vo pknlAwx? 

 n};;f;sf % j6f lzif{s @@ j6f pklzif{s tyf !)) j6f sfo{;'rs dfyLsf] 

:jd"NofÍg / 5nkmn kZrft ufpFkflnsfn] gLltut ?kdf k|fyldstfsf cfwf/df 

of]hgf agfO sfo{lj:tf/ ug]{ k|lta4tf ug'{ . 

 n};;f;sf] If]qdf ;fgf] ;fgf] ljifodf klg ;Da]bglzn x'g' kg]{ /x]5 elg ;d'xdf 

5nkmn ePsf] . 

 ufpFkflnsfdf n};;f;sf] ljifo k|lt rf;f] a9sf] . 

 n};f;f;sf ;'rsx? af/] ufpFkflnsfsf hgk|ltlgwL, sd{rf/L tyf ;/f]sf/jfnf 

lgsfox?nfO{ hfgsf/L ePsf] . 

 ufpFkflnsfn] ;fdflhs ljsf;sf If]qsf] sfo{lj:tf/ ug]{ ;f]r agfPsf] . 

 n};;f; d}qL k"jf{wf/ ljsf;df Wofgfsif{0f a9]sf] .  

!)= n};;f; kl/If0f lalwjf6 b]lvPsf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf] 

cj:yf 

o; ufpFkflnsfdf n};;f; kl/If0fsf] cEof; k|yd k6s ePsf] ePtf klg hgk|ltlgwLx?,sd{rf/Lx? 

nufot ;Dk"0f{ ;/f]sf/jfnfx?sf] o; k|lt rf;f] /x]sf] kfOof] . ufpFkflnsfsf] 5'6} n}lËs lglt to 

ul/ g;lsPsf] o; ufpFkflnsfdf sltko Joj:yfdf k|b]zs} gLlt tyf sfg'gnfO{ cfwf/ dfg]/ ug]{ 

ul/Psf] 5 .  n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf If]qdf n}lËs lx+;f lj?4sf] !^ lbg] 

cleofg rnfpg] , gf/L lbj; dgfpg] nufotsf k|oTgx? ul/Psf ePtf klg l;kd'ns tyf Ifdtf 

ljsf;sf If]qdf 7f]; sfoqmdx? ePsf 5}gg\ . ufpF sfo{kflnsfdf dlxnfsf] ;xeflut ## k|ltzt 

dfyL /x]sf], ljleGg sfo{qmd tyf ;ldtLx?df dlxnf ;xeflutf /x]sf] ePtf klg lg0f{o k|lsofdf 

dlxnf ;xeflutfsf] ;s[otf eg] Go"g ?kdf g} /x]sf] 5 . n} ; ;f ; kl/If0fsf] r/0f cGt{utsf] 

sfo{Gjog r/0fdf :jd"NofÍg dfkm{t sfo{;'rsx?sf] cÍef/ k|:t'tL kZrft ufpFkflnsfsf 

hgk|ltlgwL tyf sd{rf/Lx?n] n} ; ;f ; sf] If]qdf w]/} sfo{ u/]sf] cg'e'tL ePsf] t/ n} ; ;f ; 

kl/If0fsf] k|f/lDes k|ltj]bg k|:t'tL kZrft ufpFkflnsfn] o; If]qdf cem w]/} sfo{ ug{ afFsL /x]sf] / 

cfufdL lbgdf of]hgfj4 tl/sfn] cuf8L a9\g] k|ltj4tf Jotm ug'{eof] .n}lËs ;dfgtf tyf 

;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf] If]q km/flsnf] ;fy} ;'rsx? :k6 x'g g;Sbf ufpFkflnsfn] o; If]qdf 

ah]6 ljlgof]hg ug{nfO{ uxlsnf] sfo{qmd k|fKTf gx'g] cj:yfnfO Wofgdf/fVb} cfufdL lbgdf of]hgf 

5gf}}6sf] ;dodf n};;f; sf ;'rsx? nfO{ ljif]z Wofg lbb} hgr]tgfd"ns sfo{qmd ;~rfng kZrft 

j8f e]nfjf6 of]hgf 5gf}6 ug{ ;s] n};;f; If]q nufot ;fdflhs ljsf;sf] I]fqdf k|ltkmnd"vL 

sfo{x'g ;Sg]5 . 
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!)=! uf}d'vL ufpFkflnsfdf n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0fsf] cj:yf, k/LIf0f kZRfft 

;"rsx¿ dfyL k|fKt c+s M 

qm ; ;'rs tyf pk;'rsx? k"0ff{Í k|fKtfÍ s}lkmot 

! 

 

lglt, sfg"g, of]hgf @) &=%  

 lglt / sfo{df ;dfj]lztf ;xefuLtf * @=)  

 of]hgf th'{df tyf sfo{Gjog * $=)  

 ah]6 th'{df tyf sfo{Gjog $ !=%  

@ ;+:yfut Joj:yf @) *=)  

 sd{rf/L kbflwsf/L k|ltlglwTj $ !=%  

 sfo{k|0ffnL ;dfj]lz $ )  

 ;ldlt pk;ldlt / sfo{bndf $ @  

 ljQ Joj:yfkg k|0ffnLdf ;dfj]lztf $ @=%  

 tYoÍ ;+sng tyf Joj:yfkg $ @=)  

# dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf lasf; @) $=%  

 dfgj ;+zfwg tyf Ifdtf ljsf; * !=)  

 cgf}krfl/s d'NodfGotf / s';+:sf/ lj?2 hgr]tgf $ !=%  

 sfg'gL ;fIf/tf $ !=%  

 ljkb Joj:yfkgdf ;dfj]lztf $ )=%  

$ ;]jf k|jfx @) *=%  

 k"jf{wf/ ljsf; $ !=%  

 k|hgg\ :jf:Yo $ @=%  

 lzIff sfo{qmd $ @=)  

 vfg]kfgL tyf ;/;kmfO $ !=%  

 :j/f]huf/ tyf cfocfh{g / ahf/ Joj:yfkg $ !=)  

% ;'zf;g tyf pq/bfloTj @) *=)  

 ;'zf;g $ )=%  

 pQ/bfloTj / hjfkmb]lxtf $ !=%  

 ;'rgf tyf ;+rf/ $ @=)  

 cg'udg tyf d'NofÍg $ !=%  

 ;dGjo / ;DaGw lj:tf/ $ @=%  

 hDdf !)) #^=%  
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!)=@ n}lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs kl/If0fsf ;'rsx?df k|fKt glthfnfO{ dfs'/L hfnf]df k|:t't  
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!)=# n};;f; kl/If0f kZrft ;'rs pk;'rs tyf sfo{;'rsx?n] k|fKt u/]sf cÍ 

तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू 
gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 
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८ 

१.१
.१ 

स्थानीय तहकोनीतत तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार 

गने कायाादेशमा 

लैससासको दृतिले 

सम्पादन गने गरी 

कायाटोलीतनमााण, पूर्ा 

दस्तारे्जको समीक्षा गदाा 

लैससास दृतिकोणले 

भएको, मस्यौदाको 

तिषयर्सु्त र शब्द चयन 

समारे्शी 

रसहभातगतामूलक हुने गरे 

\ नगरेको 

०-१ )=% 

स्थानीय तहकोनीतत तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार 

गने कायाादेशमा 

लैससासको दृतिले 

सम्पादन गने गरी 

कायाटोलीतनमााण, पूर्ा 

दस्तारे्जको समीक्षागदाा 

लैससासदृतिकोणलेभएको

, मस्यौदाको तिषयर्सु्त र 

शब्द चयन समारे्शी 

रसहभातगतामूलक हुने 

गरेको 

स्थानीय तहकोनीतत तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार 

गने कायाादेशमा 

लैससासको दृतिले सम्पादन 

गने गरी कायाटोलीतनमााण, 

पूर्ा दस्तारे्जको समीक्षा, 

मस्यौदाको तिषयर्सु्त र 

शब्द चयन आँतसक 

रुपमामात्र समारे्शी 

रसहभातगतामूलक हुने 

गरेको 

स्थानीय तहकोनीतत तथा 

कानूनको मस्यौदा तयार 

गने कायाादेशमा 

लैससासको दृतिले 

सम्पादन गने गरी 

कायाटोलीतनमााण, पूर्ा 

दस्तारे्जको समीक्षागदाा 

लैससासदृतिकोणलेभएको, 

मस्यौदाको तिषयर्सु्त र 

समारे्शी शब्द चयन 

रसहभातगतामूलक हुने 

गरेको 

स्थानीय तहले स्वीकृत 

गरेका नीतत तथा कानूनी 

दस्तारे्जहरु र 

स्वीकृततको लातग प्रसु्तत 

गरेका मस्यौदा नीतत 

तथा कानूनी 

दस्तारे्जहरु 

२ 
 १.१

.२
 

स्थानीय सरकारलेआफ्ना 

नीतत, कानून, योजना जारी 

गनुा भन्दा अगाति 

लैससासको दृतिले 

उपयुक्त भएनभएको िारे 

लेखाजोखा गने गरे । 

नगरेको 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारलेआफ्ना 

नीतत, कानून, योजना जारी 

गनुा भन्दा अगाति 

लैससासको दृतिले 

उपयुक्त भएनभएको िारे 

लेखाजोखा गने गरेको 

स्थानीय सरकारलेआफ्ना 

नीतत, कानून, योजना जारी 

गनुा भन्दा अगाति 

लैससासको दृतिले उपयुक्त 

भएनभएको िारे आँतसक 

रुपमा मात्र लेखाजोखा गने 

गरेको 

स्थानीय सरकारलेआफ्ना 

नीतत, कानून, योजना जारी 

गनुा भन्दा अगाति 

लैससासको दृतिले 

उपयुक्त भएनभएको िारे 

लेखाजोखा गने नगरेको 

स्थानीय 

सरकारलेआफ्ना नीतत, 

कानून, योजना का 

दस्तािेजहरू र 

लेखाजोखा सम्पन्न 

भएको प्रमातणत गने 

कागजातहरु 
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३ 
 १.१

.३ 
स्थानीय सरकारकोनीतत र 

योजनामा लैतिक 

समानता तथा सामातजक 

समारे्शी तर्कास (स्थानीय 

कानुन, नीतत, आर्तिक र 

िातषाक योजनामा भएका 

नीततहरू) सम्वन्धी 

कुराहरू समारे्श भए । 

नभएको 

०-१ )=% 

स्थानीय सरकारकोनीतत र 

योजनामा लैतिक 

समानता तथा सामातजक 

समारे्शी तर्कास (स्थानीय 

कानुन, नीतत, आर्तिक र 

िातषाक योजनामा भएका 

नीततहरू) सम्वन्धी 

कुराहरू समारे्श भएको 

स्थानीय सरकारकोनीतत र 

योजनामा लैतिक समानता 

तथा सामातजक समारे्शी 

तर्कास (स्थानीय कानुन, 

नीतत, आर्तिक र िातषाक 

योजनामा भएका नीततहरू) 
सम्वन्धी कुराहरू आँतसक 

रुपमामात्र समारे्श भएको 

स्थानीय सरकारकोनीतत र 

योजनामा लैतिक समानता 

तथा सामातजक समारे्शी 

तर्कास (स्थानीय कानुन, 

नीतत, आर्तिक र िातषाक 

योजनामा भएका 

नीततहरू) सम्वन्धी 

कुराहरू समारे्श नभएको 

स्थानीय 

सरकारकास्थानीय 

कानुन, नीतत, आर्तिक 

र िातषाक 

योजनासम्वन्धी 

दस्तारे्जहरू 

४ 
 १.१

.४
 

स्थानीय सरकारकोमतहला 

र पुरुषको समतर्कास 

तथा सामातजक 

समारे्शीकरण र लैतिक 

परीक्षण तथा सामातजक 

तर्भेद अन्त्य गने सम्बन्धी 

अलगै्ग नीततहरु छन । 

छैनन्? (स्थानीय ऐन, 

कानुन, कायातर्ति, 

तनदेतशकामा खास 

व्यर्स्था गररएको र्ा 

नगररएको) 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारकोमतहला 

र पुरुषको समतर्कास 

तथा सामातजक 

समारे्शीकरण र लैतिक 

परीक्षण तथा सामातजक 

तर्भेद अन्त्य गनेसम्बन्धी 

अलगै्ग नीतत भएको र 

यस्तो नीतत स्थानीय ऐन, 

कानुन, कायातर्ति, 

तनदेतशकामा समारे्श 

गररएको 

स्थानीय सरकारकोमतहला 

र पुरुषको समतर्कास तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

र लैतिक परीक्षण तथा 

सामातजक तर्भेद अन्त्य 

गनेसम्बन्धी अलगै्ग भएको 

तर स्थानीय ऐन, कानुन, 

कायातर्ति, तनदेतशकामा 

समारे्श नगररएको 

स्थानीय सरकारकोमतहला 

र पुरुषको समतर्कास तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

र लैतिक परीक्षण तथा 

सामातजक तर्भेद अन्त्य 

गनेसम्बन्धी अलगै्ग नीतत 

नभएको र स्थानीय ऐन, 

कानुन, कायातर्ति, 

तनदेतशकामा समेत कुनै 

खास व्यर्स्था नगररएको 

स्थानीय 

सरकारकोमतहला र 

पुरुषको समतर्कास 

तथा सामातजक 

समारे्शीकरण र 

लैतिक परीक्षण तथा 

सामातजक तर्भेद अन्त्य 

गनेनीतत दस्तारे्ज र 

स्थानीय ऐन, कानुन, 

कायातर्ति, 

तनदेतशकाहरू 

५ 
 १.१

.५
 

स्थानीय 

तहलेकायाान्वयनमा 
०-१ ) 

स्थानीय 

तहलेकायाान्वयनमा 

स्थानीय तहलेकायाान्वयनमा 

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा 

स्थानीय 

तहलेकायाान्वयनमा 

स्थानीय 

तहलेकायाान्वयनमा 
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आधार 

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा 

कायातर्तिमा मतहला तथा 

ितिततमा परेकोसमुदाय 

अथाात लतक्षत र्गामा हुने 

सिै प्रकारका तर्भेदजन्य 

कायाहरु रोक्नपयााप्त 

प्रार्िान व्यर्स्था गररएको 

छ । छैन ? 

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा 

कायातर्तिमा मतहला तथा 

ितिततमा परेकोसमुदाय 

अथाात लतक्षत र्गामा हुने 

सिै प्रकारका तर्भेदजन्य 

कायाहरु रोक्नपयााप्त 

प्रार्िान राखखएको 

कायातर्तिमा मतहला तथा 

ितिततमा परेकोसमुदाय 

अथाात लतक्षत र्गामा हुने 

सिै प्रकारका तर्भेदजन्य 

कायाहरु रोके्न खालका 

केही प्रार्िानमात्र समारे्श 

गररएको 

ल्याएका ऐन, तनयम, तथा 

कायातर्तिमा मतहला तथा 

ितिततमा परेकोसमुदाय 

अथाात लतक्षत र्गामा हुने 

सिै प्रकारका तर्भेदजन्य 

कायाहरु रोक्नकुनै प्रार्िान 

नराखखएको 

ल्याएका ऐन, तनयम, 

तथा कायातर्तिहरू र 

ततनको लैससास दृतिले 

तर्शे्लषण गररएको 

दस्तारे्ज 

६ 
 १.१

.६
 

संघीय कानूनले व्यर्स्था 

गरे िमोतजम 

स्थानीयस्तरमा मतहला 

तथार्तितीमा परेको 

समुदाय मातथ हुने तहँसा र 

तर्भेद उपर सुनुर्ाई हुने 

प्रर्न्ध तमलाए । 

नतमलाएको 

०-१ १ 

संघीय कानूनले व्यर्स्था 

गरे िमोतजम 

स्थानीयस्तरमा मतहला 

तथार्तितीमा परेको 

समुदाय मातथ हुने तहंसा र 

तर्भेद उपर सुनुर्ाई हुने 

प्रर्न्ध तमलाएको र 

सोतहअनुरूपकायान्वयनहु

नेगरेको 

संघीय कानूनले व्यर्स्था गरे 

िमोतजम स्थानीयस्तरमा 

मतहला तथार्तितीमा 

परेको समुदाय मातथ हुने 

तहंसा र तर्भेद उपर सुनुर्ाई 

हुने प्रर्न्ध तमलाएको तर 

कायाान्वयन नभएको 

संघीय कानूनले व्यर्स्था 

गरे िमोतजम स्थानीय 

स्तरमा मतहला 

तथार्तितीमा परेको 

समुदाय मातथ हुनेतहंसा र 

तर्भेद उपर सुनुर्ाई हुने 

प्रर्न्ध नतमलाएको 

मतहला तथार्तितीमा 

परेको समुदाय मातथ 

हुने तर्भेद उपर सुनुर्ाई 

भएका प्रमातनत 

कागजातहरू र 

मातहलातथार्तितीमापरे

कासमुदायहरुकोस्वयम

भनाइहरुकोदस्तारे्ज 

७ 
 १.१

.७
 मतहला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा तर्भेद रोके्न 

प्रार्िान रहे । नरहेको 

०-१ ) 

मतहला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा तर्भेद रोके्न 

प्रार्िान रहेको 

मतहला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा तर्भेद रोके्न केही 

प्रार्िानमात्र रहेको 

मतहला र पुरूषमाश्रमको 

ज्यालामा तर्भेद रोके्न कुनै 

प्रार्िान नरहेको 

मतहला र 

पुरूषमाश्रमको ज्याला 

भुक्तानी दस्तारे्ज 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

८ 
 १.१

.८
 

स्थानीय तहकोनीततमा 

रैथाने र आप्रर्ासी 

कामदार तथा श्रमजीर्ी 

उपर हुने तर्भेद रोके्न 

प्रार्िानरहे । नरहेको 

०-१ ) 

स्थानीय तहकोनीततमा 

रैथाने र आप्रर्ासी 

कामदार तथा श्रमजीर्ी 

उपर हुने तर्भेद रोके्न 

प्रार्िानहरुरहेको 

स्थानीय तहकोनीततमा 

रैथाने र आप्रर्ासी कामदार 

तथा श्रमजीर्ी उपर हुने 

तर्भेद रोके्न केही 

प्रार्िानरहेको 

स्थानीय तहकोनीततमा 

रैथाने र आप्रर्ासी 

कामदार तथा श्रमजीर्ी 

उपर हुने तर्भेद रोके्न कुनै 

प्रार्िाननरहेको 

स्थानीय तहकोश्रम नीतत 

दस्तारे्ज र यसको 

समीक्षा प्रततरे्दन 

९ 

य
ोज

न
ा 
त

जु
ाम

ा 
त

थ
ाक

ाय
ाान्व

य
न
 

८ 

१.२
.१ 

आर्तिक योजना रर्ातषाक 

योजना तथा कायाकममा 

लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग नीतत, 

रणनीतत,कायाक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समारे्श गररएको छ । 

छैन ? 

०-१ )=% 

आर्तिक योजना रर्ातषाक 

योजना तथा कायाकममा 

लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग नीतत, 

रणनीतत, कायाक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समारे्श गररएको 

आर्तिक योजना रर्ातषाक 

योजना तथा कायाकममा 

लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग आँतसक 

रुपमामात्र नीतत, रणनीतत, 
कायाक्रम र मापनयोग्य 

उपलब्धी लक्ष्य समारे्श 

गररएको 

आर्तिक योजना रर्ातषाक 

योजना तथा कायाकममा 

लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग नीतत, 

रणनीतत, कायाक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य 

समारे्श नगररएको 

आर्तिक योजना 

रर्ातषाक योजना तथा 

कायाकममा लैतिक 

तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग नीतत, 

रणनीतत, कायाक्रम र 

मापनयोग्य उपलब्धी 

लक्ष्य तर्शे्लषण 

दस्तारे्ज 

१० 
  १.२

.२
 

गाउँपातलका 

।नगरपातलकाको स्रोत 

अनुमान तथा िजेट सीमा 

तनिाारण सतमततले िजेट 

सीमा तनिाारणगदाा मतहला, 

िालिातलका, तथा 

ितितीकरणमा परेको 

समूहको अर्स्था 

तर्शे्लषणको आिारमा सो 

समूहको लातग र्ा प्रत्यक्ष्य 

०-१ १ 

गाउँपातलका 

।नगरपातलकाको स्रोत 

अनुमान तथा िजेट सीमा 

तनिाारण सतमततले िजेट 

सीमा तनिाारणगदाा मतहला, 

िालिातलका, तथा 

ितितीकरणमा परेको 

समूहको अर्स्था 

तर्शे्लषणको आिारमा सो 

समूहकोलातग र्ा प्रत्यक्ष्य 

गाउँपातलका 

।नगरपातलकाको स्रोत 

अनुमान तथा िजेट सीमा 

तनिाारण सतमततले िजेट 

सीमा तनिाारणगदाा मतहला, 

िालिातलका, तथा 

ितितीकरणमा परेको 

समूहको अर्स्था 

तर्शे्लषणको आिारमा सो 

समूहमधे्य केहीको 

गाउँपातलका 

।नगरपातलकाको स्रोत 

अनुमान तथा िजेट सीमा 

तनिाारण सतमततले िजेट 

सीमा तनिाारणगदाा मतहला, 

िालिातलका, तथा 

ितितीकरणमा परेको 

समूहको लातग र्ा प्रत्यक्ष्य 

फाइदा पुगे्न गरी कूल 

पँूजीगत िजेटकोतनतित 

गाउँपातलका 

।नगरपातलकाको 

मतहला, िालिातलका, 

तथा ितितीकरणमा 

परेको समूहको अर्स्था 

तर्शे्लषणको आिारमा 

सो समूहकोस्रोत 

अनुमान तथा िजेट 

सीमा तनिाारण सतमततले 

तनिाारणगरेको िजेट 



11 

तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू 
gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 

…)=%Ú, / …)Ú c+s kfpg] cj:yf / ;f] sf] k|df0fLs/0fsf] cfwf/ /flvPsf] 5 . oL ;"rsdf ul/g] d"NofÍg ;fd'lxs d"NofÍg xf] . ;d"xdf klxnf ;"rsdf 5nkmn u/L 

;f]sf] cj:yfaf/] ;xdltdf c+s k|bfg ug{' kg]{5 . 

लस
नं

 

मू
ि

 ल
ि

ष
य
 

स
ह

ाय
क

 

लि
ष

य
 

अ
ङ्क

 

सू
च

क
 नं

 

सूचक 

सू
च

क
क

ो 

अ
ङ्क

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

फाइदा पुगे्न गरी कूल 

पँूजीगत िजेटकोतनतित 

प्रततशत छुट्याउनेगरे । 

नगरेको 

फाइदा पुगे्न गरी कूल 

पँूजीगत िजेटकोतनतित 

प्रततशत छुट्याउनेगरेको 

लातगमात्र प्रत्यक्ष्य फाइदा 

पुगे्न गरी कूल पँूजीगत 

िजेटकोतनतित प्रततशत 

छुट्याउनेगरेको 

प्रततशत छुट्याउनेनगरेको सीमा 

११ 
  १.२

.३ 

स्थानीय सरकारकोयोजना 

सूची लतक्षत समूहहरूको 

सक्रीय सहभातगतामा 

तयार हुने र उनीहरुले 

छनौट गरेका योजना 

प्राथतमकीकरणमा पनेगरे 

। नगरेको (योजना तजुामा 

गदाा गाउँ, र्स्तीस्तरिाट 

आएका योजना 

कायाकमहरुलाईसमेटे 

नसमेटेको परीक्षण) 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारले गाउँ, 

र्स्तीस्तरिाटयोजना सूची 

संकलन गदाा लतक्षत 

समूहहरूको सक्रीय 

सहभातगतामा तयार हुने र 

उनीहरुले छनौट गरेका 

योजना प्राथतमकीकरणमा 

पनेगरेको । 

स्थानीय सरकारले गाउँ, 

र्स्तीस्तरिाटयोजना सूची 

संकलन गदाा केही मात्र 

लतक्षत समूहको सक्रीय 

सहभातगतामा तयार हुने र 

उनीहरुले छनौट गरेका 

केही योजनामात्र 

प्राथतमकीकरणमा 

पनेगरेको । 

स्थानीय सरकारले गाउँ, 

र्स्तीस्तरिाटयोजना सूची 

संकलन गदाा लतक्षत 

समूहको सक्रीय 

सहभातगतामा तयार हुने 

नगरेको र उनीहरुले माग 

गरेका योजनाले 

सामान्यतया प्राथतमकता 

नपाउने गरेको । 

स्थानीय 

सरकारकोयोजना 

तजुामा गदाा भएका 

सहभागीहरूको सूची ,
फोटो र र्िास्तरिाट 

छनौट भएका योजनाको 

लतक्षतसमुहलेछनौटगरे

काकायाक्रमकोसूची 

१२ 
  १.२
.४

 

योजना तजुामागदाा मतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेका समूहहरूको 

व्यार्हाररक र रणनीततक 

आर्श्यकतापतहचान र 

पररपूतता गने तर्षयमा 

छलफल भए । नभएको ? 

०-१ ) 

योजना तजुामागदाा मतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेका समूहहरूको 

व्यार्हाररक र रणनीततक 

आर्श्यकतापतहचान र 

पररपूतता गने तर्षयमा 

छलफल भएको 

योजना तजुामागदाा मतहला 

तथा ितिततकरणमा परेका 

समूहहरूको व्यार्हाररक र 

रणनीततक 

आर्श्यकतापतहचान र 

पररपूतता गने तर्षयमा 

सामान्य छलफल भएको 

योजना तजुामागदाा मतहला 

तथा ितिततकरणमा परेका 

समूहहरूको व्यार्हाररक 

र रणनीततक 

आर्श्यकतापतहचान र 

पररपूतता गने तर्षयमा 

छलफल नभएको 

िजेट तजुामा 

मागादशानको प्रतत र 

यसमायोजना तजुामागदाा 

मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेका 

समूहहरूको 

व्यार्हाररक र 

रणनीततक 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

आर्श्यकतापतहचान र 

पररपूतता गने तर्षय 

समारे्श भएको छ छैन 

१३ 
  १.२

.५
 

योजना तजुामागदाा मतहला 

र पुरुष एरं् लतक्षत 

समुहहरू को छुट्टा छुटै्ट 

अर्स्था तर्शे्लषणको 

आिारमाआर्श्यकता 

पतहचान गरी सो 

अनुसारको कायाक्रम तय 

गने गररए । नगररएको 

(तयारी प्रततरे्दन) 

०-१ ) 

योजना तजुामागदाा मतहला 

र पुरुष एरं् लतक्षत 

समुहहरू को छुट्टा छुटै्ट 

अर्स्था तर्शे्लषणको 

आिारमाआर्श्यकता 

पतहचान गरी सो 

अनुसारको कायाक्रम तय 

गने गररएको 

योजना तजुामागदाा मतहला र 

पुरुष एरं् लतक्षत समुहहरू 

को छुट्टा छुटै्ट अर्स्था 

तर्शे्लषणको 

आिारमाआर्श्यकता 

पतहचान गरी सो अनुसार 

केही कायाक्रम तय हुने 

गरेको 

योजना तजुामागदाा मतहला 

र पुरुष एरं् लतक्षत 

समुहहरू को छुट्टा छुटै्ट 

अर्स्था तर्शे्लषणको 

आिारमाआर्श्यकता 

पतहचान गरी सो 

अनुसारको कायाक्रम तय 

गने नगररएको 

योजना तजुामागदाा 

मतहला र पुरुष एरं् 

लतक्षत समुहहरू को 

छुट्टा छुटै्ट अर्स्था 

तर्शे्लषणको 

आिारमाआर्श्यकता 

पतहचान गरी सो 

अनुसारको कायाक्रम 

तयारी प्रततरे्दन 

१४ 
  १.२

.६
 

स्थानीय सरकारलेदीगो 

तर्कासका लक्ष्यहरू 

तर्शेष गरेर लक्ष्य ५ 

लैतिक समानता प्राप्त गने 

तर्षयलाई स्थानीयकरण 

गरी सो अनुसारको िजेट 

तर्तनयोजनहुने गरे । 

नगरेको 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारलेदीगो 

तर्कासका लक्ष्यहरूमधे्य 

लक्ष्य ५ लैतिक समानता 

प्राप्त गने तर्षयलाई 

स्थानीयकरण गरी सो 

अनुसारको िजेट 

तर्तनयोजनगने गरेको 

स्थानीय सरकारलेदीगो 

तर्कासका लक्ष्यहरूमधे्य 

लक्ष्य ५ लैतिक समानता 

प्राप्त गने तर्षयलाई 

स्थानीयकरण गरी सो 

अनुसार केही 

कायाक्रमहरूमा िजेट 

तर्तनयोजनगने गरेको 

स्थानीय सरकारलेदीगो 

तर्कासका लक्ष्यहरूमधे्य 

लक्ष्य ५ लैतिक 

समानताप्राप्त गने 

तर्षयलाई स्थानीयकरण 

नगरेको िजेट 

तर्तनयोजनपतन गनेनगरेको 

स्थानीय सरकारलेदीगो 

तर्कासका लक्ष्यहरू 

स्थानीयकरण गरेको 

दस्तारे्ज र सोलाई प्राप्त 

गनेकायाक्रमहरू िजेट 

तर्तनयोजनदस्तािेज 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

१५ 
  १.२

.७
 

स्थानीय तहकायोजना 

मतहला, िालिातलका तथा 

तपछतिएको र्गा, के्षत्र र 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभपुगे्नगरीिने । निनेको 

०-१ )=% 

स्थानीय तहकायोजनाले 

मतहला, िालिातलका तथा 

तपछतिएको र्गा, के्षत्र र 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभपुगे्नगरीिनेको 

स्थानीय तहकायोजनाले 

मतहला, िालिातलका तथा 

तपछतिएको र्गा, के्षत्र र 

समुदायलाई तसतमत रुपमा 

प्रत्यक्ष लाभर केही अप्रत्यक्ष 

लाभ पुगे्नगरीिनेको 

स्थानीय तहकायोजनाले 

मतहला, िालिातलका तथा 

तपछतिएको र्गा, के्षत्र र 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभपुगे्नगरीनिनेको 

स्थानीय तहकायोजना 

दस्तारे्ज 

१६ 
  १.२

.८
 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

सतमततहरुमा लतक्षत 

समुहका प्रतततनति सतहत 

कखिमा ४०% 
मतहलाहरूकोसहभातगता 

भए । नभएको र मुख्य 

कायाकारी पदमधे्य कुनै 

एकमा तजमे्मर्ारी तदए 

।नतदएको 

०-१ ! 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

सतमततहरुमा लतक्षत 

समुहका प्रतततनति सतहत 

कखिमा ४०% 
मतहलाहरूकोसहभातगता 

भएको ,मुख्य कायाकारी 

पदमधे्य कुनै एकमा 

तजमे्मर्ारी तदएको 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

सतमततहरुमा लतक्षत 

समुहका प्रतततनति सतहत 

कखिमा ४०% 
मतहलाहरूकोसहभातगता 

गने र मुख्य कायाकारी 

पदमधे्य कुनै एकमा 

तजमे्मर्ारी तदने नीतत 

तलएको 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

सतमततहरुमा लतक्षत 

समुहका प्रतततनति सतहत 

कखिमा ४०% 
मतहलाहरूकोसहभातगता 

नभएको, मुख्य कायाकारी 

पदमधे्य कुनै एकमा 

तजमे्मर्ारी पतन नतदएको 

स्थानीय 

सरकारकाउपभोक्ता 

सतमतत व्यर्स्थापन 

सम्वन्धी कानूनका 

प्रार्िानहरू र केही 

योजनाको नमूना 

अर्लोकन 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

१७ 

ि
जे

ट
 त

जु
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क
ाय

ाान्व
य

न
 

४ 

१.३
.१ 

िजेट तथाकायाक्रम तजुामा 

गनुा भन्दा अतघ समुदायका 

मतहला, िालिातलका 

अपाि जनजातत, मिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा र 

दतलत लगायतका सिै 

जातजातत र तर्पन्न 

र्गाकासमूहहरूसँग िसेर 

समस्या केलाउने 

(तर्शे्लषण) गने गररए । 

नगररएको ? 

०-१ )=% 

िजेट तथाकायाक्रम तजुामा 

गनुा भन्दा अतघ समुदायका 

मतहला, िालिातलका 

अपाि जनजातत, मिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा र 

दतलत लगायतका सिै 

जातजातत र तर्पन्न 

र्गाकासमूहहरूसँग िसेर 

समस्या केलाउने 

(तर्शे्लषण) गने गररएको 

िजेट तथाकायाक्रम तजुामा 

गनुा भन्दा अतघ समुदायका 

मतहला, िालिातलका 

अपाि जनजातत, मिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा र 

दतलत लगायतका सिै 

जातजातत र तर्पन्न 

र्गाकासमूहहरूसँग िसेर 

समस्या केलाउने 

(तर्शे्लषण) गने गररएको 

िजेट तथाकायाक्रम तजुामा 

गनुा भन्दा अतघ समुदायका 

मतहला, िालिातलका 

अपाि जनजातत, मिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा र 

दतलत लगायतका सिै 

जातजातत र तर्पन्न 

र्गाकासमूहहरूसँग िसेर 

समस्या केलाउने 

(तर्शे्लषण) गने नगररएको 

िजेट तथाकायाक्रम 

तजुामा अतघ समुदायका 

सरोकारर्ालाहरू 

सँगको छलफल र 

परामशा 

तथातर्पन्नतास्तरीकरण 

सम्वन्धी आर्तिक 

दस्तारे्ज 

१८ 
  १.३

.२
 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

तर्कास योजनामा लैतिक 

उत्तरदायी तथा सामातजक 

समारे्शी िजेट तनमााणएरं् 

परीक्षण तनयतमतरुपमा 

गना िजेटको व्यर्स्था 

गररए । नगररएको ? 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

तर्कास योजनामा लैतिक 

उत्तरदायी तथा सामातजक 

समारे्शी िजेट तनमााणएरं् 

परीक्षणतनयतमतरुपमा गना 

िजेटको व्यर्स्था गने 

गररएको 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

तर्कास योजनामा लैतिक 

उत्तरदायी तथा सामातजक 

समारे्शी िजेट तनमााणएरं् 

परीक्षणगना कतहले काही ँ

िजेटको व्यर्स्था हुने 

गरेको 

स्थानीय सरकारकाक्षमता 

तर्कास योजनामा लैतिक 

उत्तरदायी तथा सामातजक 

समारे्शी िजेट तनमााणएरं् 

परीक्षणगना िजेटको 

व्यर्स्था हुने नगरेको 

स्थानीय सरकारको 

िजेट तर्तनयोजन र 

लैससास परीक्षण 

दस्तारे्जहरु 

१९ 
  १.३

.३ 

पररक्षण पिात लैतिक 

तथा समारे्शी 

तर्षयमासुिार गना क्षमता 

तर्कास कायायोजना 

कायाान्वयनका लातग 

पयााप्त िजेट तथा 

०-१ ) 

पररक्षणपिातलैतिक तथा 

समारे्शी तर्षयमासुिार 

गना क्षमता तर्कास 

कायायोजना 

कायाान्वयनका लातग 

पयााप्त िजेट तथा 

पररक्षणपिातलैतिक तथा 

समारे्शी तर्षयमासुिार 

गना क्षमता तर्कास 

कायायोजना कायाान्वयनका 

लातग िजेट तथा कायाक्रम 

िातषाक योजनामा 

पररक्षणपिातलैतिक तथा 

समारे्शी तर्षयमासुिार 

गना क्षमता तर्कास 

कायायोजना कायाान्वयनका 

लातग िजेटब्यर्स्था हुने 

नगरेको 

स्थानीय सरकारको 

िजेट तर्तनयोजन र 

लैससास परीक्षण 

दस्तारे्जहरु 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

कायाक्रम िातषाक 

योजनामा समारे्श गररए । 

नगररएको 

कायाक्रम िातषाक 

योजनामा समारे्श गरेको 

समारे्शभएपतन पयााप्त 

नभएको 

२० 
  १.३

.४
 

स्थानीय सरकारकोिजेट 

तथा कायाक्रममा लतक्षत 

समूहहरूको लातग 

तनतितप्रततशत िजेट 

तर्तनयोजन गरी 

उनीहरूको तहतका 

कायाक्रममा समयैमाखचा 

गररए । नगररएको ? िजेट 

तथाकायाकमिीच तभिान) 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारकोिजेट 

तथा कायाक्रममा लतक्षत 

समूहहरूको लातग 

तनतितप्रततशत िजेट 

तर्तनयोजन गरी 

उनीहरूको तहतका 

कायाक्रममा समयैमाखचा 

गने गररएको। 

स्थानीय सरकारकोिजेट 

तथा कायाक्रममा लतक्षत 

समूहहरूको लातग कतहले 

कही ँिजेट तर्तनयोजन गरी 

उनीहरूको तहतका 

कायाक्रममाखचा गने 

गररएको। 

स्थानीय सरकारकोिजेट 

तथा कायाक्रममा लतक्षत 

समूहहरूको लातग िजेट 

तर्तनयोजन तथा 

उनीहरूको तहतका 

कायाक्रममा खचा गने 

नगररएको। 

िजेट तथा 

कायाकमिीच तभिान 

नततजा तनकाल्ने, िजेट 

तथा कायाक्रम दस्तारे्ज 

। 

२१ 
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२
०
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४ 

२
.१.

१
 

स्थानीय 

सरकारकोतनणाायक तहमा 

(कमाचारी।पदातिकारी) 
मतहलाहरूको 

समानरुपमा ( ५०।५० 

प्रततशत)प्रतततनतित्व 

रहेकोछ।छैन ? 

०-१ )=% 

स्थानीय 

सरकारकोतनणाायक 

तहमा 

(कमाचारी।पदातिकारी) 
मतहलाहरूको 

समानरुपमा ( ५०।५० 

प्रततशत)प्रतततनतित्व 

रहेकोअर्स्था । 

स्थानीय सरकारकोतनणाायक 

तहमा 

(कमाचारी।पदातिकारी) 
मतहलाहरूको समानरुपमा 

( ५०।५० 

प्रततशत)प्रतततनतित्व नभए 

पतन कखिमा ३३ प्रततशत 

प्रतततनतित्व रहेकोअर्स्था 

स्थानीय 

सरकारकोतनणाायक तहमा 

(कमाचारी।पदातिकारी) 
मतहलाहरूको 

समानरुपमा ( ५०।५० 

प्रततशत)प्रतततनतित्व नभए 

पतन कखिमा ३३ प्रततशत 

पतन प्रतततनतित्व 

नरहेकोअर्स्था 

स्थानीय 

सरकारकोतनणाायक 

तहमा रहेका 

(कमाचारी।पदातिकारी) 
को नामार्ली । 



16 

तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू 
gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 

…)=%Ú, / …)Ú c+s kfpg] cj:yf / ;f] sf] k|df0fLs/0fsf] cfwf/ /flvPsf] 5 . oL ;"rsdf ul/g] d"NofÍg ;fd'lxs d"NofÍg xf] . ;d"xdf klxnf ;"rsdf 5nkmn u/L 

;f]sf] cj:yfaf/] ;xdltdf c+s k|bfg ug{' kg]{5 . 

लस
नं

 

मू
ि

 ल
ि

ष
य
 

स
ह

ाय
क

 

लि
ष

य
 

अ
ङ्क

 

सू
च

क
 नं

 

सूचक 

सू
च

क
क

ो 

अ
ङ्क

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

२२ 
   २

.१.
२
 

स्थानीय 

सरकारकाकमाचारीहरू

को पदपूतताको तनणाय गदाा 

सिै जातजातत, र्गा, तलि 

र समुदायका 

िीचसमारे्शीकरण हुने 

गरी कमाचारीहरूको 

समारे्शी समानुपाततक 

प्रतततनतित्व 

हुनसके्नरणनीतत तलइएको 

छ । छैन ? 

०-१ १ 

स्थानीय 

सरकारकाकमाचारीहरू

को पदपूतताको तनणाय 

गदाा सिै जातजातत, र्गा, 

तलि र समुदायका 

िीचसमारे्शीकरण हुने 

गरी कमाचारीहरूको 

समारे्शी समानुपाततक 

प्रतततनतित्व 

हुनसके्नरणनीतत 

तलइएको अर्स्था । 

स्थानीय 

सरकारकाकमाचारीहरूको 

पदपूतताको तनणाय गदाा सिै 

जातजातत, र्गा, तलि र 

समुदायमधे्यिाट केही 
समारे्शीकरण हुने गरी 

कमाचारीहरूको तसतमत 

समारे्शी प्रतततनतित्व 

हुनसके्न रणनीतत तलइएको 

अर्स्था । 

स्थानीय 

सरकारकाकमाचारीहरूको 

पदपूतताको तनणाय गदाा सिै 

जातजातत, र्गा, तलि र 

समुदायका 

िीचसमारे्शीकरण हुने 

गरी कमाचारीहरूको 

समारे्शी समानुपाततक 

प्रतततनतित्व 

हुनसके्नरणनीतत तलइएको 

छैन । 

स्थानीय 

सरकारकाकमाचारीहरू

को पदपूतताको सम्वन्धी 

नीतत  ,कानून र अभ्यास 

सम्वन्धी दस्तारे्ज । 

२३ 
   २

.१.
३
 

स्थानीय सरकारले मतहला 

तथा तिशेष समुदायलाई 

तिशेष सेर्ा प्रदान गदाा 

सम्वखन्धत समुदायको 

भाषा, संसृ्कतत र रहन 

सहन िुझेको कमाचारी र्ा 

जनप्रतततनति समेत 

समारे्श गरेको कायाटोली 

र्ा शाखा माफा त तदने 

गरेको । नगरेको ? 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारले 

मतहला तथा तिशेष 

समुदायलाई तिशेष सेर्ा 

प्रदान गदाा सम्वखन्धत 

समुदायको भाषा, 
संसृ्कतत र रहन सहन 

िुझेको कमाचारी र्ा 

जनप्रतततनति समेत 

समारे्श गरेको 

कायाटोली र्ा शाखा 

माफा त सेर्ा तदने गरेको । 

स्थानीय सरकारले मतहला 

तथा तिशेष समुदायलाई 

तिशेष सेर्ा प्रदान गदाा 

सम्वखन्धत समुदायको भाषा, 
संसृ्कतत र रहन सहन 

िुझेको जनप्रतततनति 

समारे्श गरेको कायाटोली 

माफा त तदने गरेको । 

स्थानीय सरकारले मतहला 

तथा तिशेष समुदायलाई 

तिशेष सेर्ा प्रदान गदाा 

सम्वखन्धत समुदायको 

भाषा, संसृ्कतत र रहन 

सहन िुझेको कमाचारी र्ा 

जनप्रतततनति समेत 

समारे्श गरेर सेर्ा तदने 

नगरेको । 

स्थानीय सरकारले 

मतहला तथा तिशेष 

समुदायलाई तिशेष 

सेर्ा प्रदान गने रणनीतत 

तथा कायानीतत र सेर्ा 

प्रर्ाह दस्तारे्ज । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

२४ 
   २

.१.
४
 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

कमाचारीहरूलाई कुनै 

क्षमता अतभिृखिको 

अर्सर प्रदान गदाा 

सिैलाई समान अर्सर 

हुने गरी र मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

तर्भेदको नीतत तलएको । 

नतलएको 

०-१ ) 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

कमाचारीहरूलाई कुनै 

क्षमता अतभिृखिको 

अर्सर प्रदान गदाा 

सिैलाई समान अर्सर 

हुने गरी र मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

तर्भेदको नीतत तलएको । 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

कमाचारीहरूलाई कुनै 

क्षमता अतभिृखिको अर्सर 

प्रदान गदाा सिैलाई समान 

अर्सर हुनेगरी र मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई समेत सेर्ा 

प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक 

तर्भेदको नीतत तलएको । 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

कमाचारीहरूलाई कुनै 

क्षमता अतभिृखिको 

अर्सर प्रदान गदाा 

सिैलाई समान अर्सर 

पाइने गरी र मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग प्राप्त 

हुनेगरी सकारात्मक 

तर्भेदको नीतत नरहेको । 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

कमाचारीहरूलाई 

क्षमता अतभिृखिको 

अर्सर प्रदान गने 

सकारात्मक तर्भेदको 

नीतत तथा रणनीतत 

दस्तारे्ज । 

२५ 
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४ 

२
.२.

१
 

मतहला रपुरुषिीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

िढाउनको लातग स्थानीय 

तहकोतनतित कायानीतत छ 

। छैन ? 

०-१ ) 

मतहला रपुरुषिीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामातजक 

समारे्शीकरण 

िढाउनको लातग स्थानीय 

तहकोतनतित कायानीतत 

रहेको । 

मतहला रपुरुषिीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

िढाउनको लातग स्थानीय 

तहकोतनतित कायानीतत 

भएपतन कायाान्वयनमा 

नरहेको । 

मतहला रपुरुषिीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

िढाउनको लातग स्थानीय 

तहकोतनतित कायानीतत 

नरहेको । 

मतहला रपुरुषिीचको 

असमानता हटाउन तथा 

सामातजक 

समारे्शीकरण 

िढाउनको कायानीतत 

दस्तारे्ज । 

२६ 
   २

.२.
२
 

स्थानीय सरकारमालैतिक 

तर्कास हेने इकाईको 

व्यर्स्था छ।छैन लैतिक 

तर्कास िेस्क र्ा 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

०-१ ) 

स्थानीय 

सरकारमालैतिक 

तर्कास हेने इकाईको 

व्यर्स्था रहेको (लैतिक 

तर्कास िेस्क र्ा 

लैतिकसमानता तथा 

स्थानीय सरकारमालैतिक 

तर्कास हेने इकाईको 

व्यर्स्था रहेको (लैतिक 

तर्कास िेस्क र्ा 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

स्थानीय सरकारमालैतिक 

तर्कास हेने इकाईको 

व्यर्स्था रहेको (लैतिक 

तर्कास िेस्क र्ा 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

स्थानीय सरकारको 

संगठन संरचना र 

लैतिक तर्कास हेने 

इकाईको काया तनदेश 

शता र तजमे्मर्ारी 

तकटान दस्तारे्ज 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

कायाान्वयन सतमतत र्ा 

यसै्त कुनै 

संरचनाकोव्यर्स्था 

कायाशता र तजमे्मर्ारी 

तकटान सतहत 

गररए।नगररएको) 

सामातजक 

समारे्शीकरण 

कायाान्वयन सतमतत र्ा 

यसै्त कुनै 

संरचनाकोव्यर्स्था 

कायाशता र तजमे्मर्ारी 

तकटान सतहत रहेको) 

कायाान्वयन सतमतत र्ा यसै्त 

कुनै संरचनाकोव्यर्स्था 

कायाशता र तजमे्मर्ारी 

तकटान सतहत रहेको) तर 

कायाान्वयनमा नरहेको 

कायाान्वयन सतमतत र्ा 

यसै्त कुनै 

संरचनाकोव्यर्स्था 

नगररएको । 

२७ 
   २

.२.
३
 

स्थानीयसरकारिाट 

कायाालयमा हुन सके्न कुनै 

पतन प्रकारको दुव्यार्हार, 

भेदभाि मतहलातहंसा 

तनयन्त्रणको लातगआचार 

संतहता िनाएर लागु 

गररएको छ । छैन ? 

०-१ ) 

स्थानीयसरकारिाट 

कायाालयमा हुन सके्न 

सिै प्रकारको दुव्यार्हार, 

भेदभाि मतहलातहंसा 

तनयन्त्रणको लातगआचार 

संतहता िनाएर लागु 

गररएको । 

स्थानीयसरकारिाट 

कायाालयमा हुन सके्न 

दुव्यार्हार, भेदभाि र 

मतहलातहंसा तनयन्त्रण 

सम्वन्धी आचार संतहता 

रहेको तर कायाान्वयन 

नभएको । 

स्थानीयसरकारिाट 

कायाालयमा हुन सके्न 

दुव्यार्हार, भेदभाि र 

मतहलातहंसा तनयन्त्रण 

सम्वन्धी आचार संतहता 

केही पतन नरहेको । 

स्थानीयसरकारिाट 

कायाालयमा हुन सके्न 

सिै प्रकारको 

दुव्यार्हार, भेदभाि 

मतहलातहंसा तनयन्त्रण 

सम्वन्धी आचार संतहता 

दस्तारे्ज ।तनणाय 

पुखस्तका । 

२८ 
   २

.२.
४
 

योजना तजुामासतमततलाई 

सुझार् तदने दस्तारे्ज 

तयार गदाा 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

कायाान्वयन सतमततमा 

मतहला, िालिातलका तथा 

अन्य सिै लतक्षत 

समुदायको सतक्रय 

०-१ ) 

योजना तजुामासतमततलाई 

सुझार् तदने दस्तारे्ज 

तयार गदाा 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक 

समारे्शीकरण 

कायाान्वयन सतमततमा 

मतहला, िालिातलका 

तथा अन्य सिै लतक्षत 

योजना तजुामासतमततलाई 

सुझार् तदने दस्तारे्ज तयार 

गदाा लैतिकसमानता तथा 

सामातजक समारे्शीकरण 

कायाान्वयन सतमततमा 

मतहला, िालिातलका तथा 

अन्य सिै लतक्षत समुदायको 

सतक्रय सहभातगता 

रहेतापतन यस सतमततले र्िा 

योजना तजुामासतमततलाई 

सुझार् तदने दस्तारे्ज 

तयार गदाा लैतिकसमानता 

तथा सामातजक 

समारे्शीकरण कायाान्वयन 

सतमततमा मतहला, 

िालिातलका तथा अन्य 

सिै लतक्षत समुदायको 

सतक्रय सहभातगता 

योजना 

तजुामासतमततलाई र 

लैतिकसमानता तथा 

सामातजक 

समारे्शीकरण 

कायाान्वयन सतमततले 

सुझार् तदएको 

दस्तारे्ज  ,िैठकको  
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

सहभातगता भए नभएको र 

यस सतमततले र्िा तहमा 

योजाना सम्वन्धी छलफल 

समारे्शी भए नभएको 

अनुगमन गरे नगरेको 

समुदायको सतक्रय 

सहभातगता रहेको र यस 

सतमततले र्िा तहमा 

योजाना सम्वन्धी छलफल 

समारे्शी भए नभएको 

अनुगमन समेत गरेको 

तहमा योजाना सम्वन्धी 

छलफल समारे्शी भए 

नभएको अनुगमन नगरेको 

नरहेको र यस सतमततले 

र्िा तहमा योजाना 

सम्वन्धी छलफल समारे्शी 

भए नभएको अनुगमन 

समेत नगरेको 

उपखस्थतत तथा तनणाय 

पुखस्तका र र्िास्तरमा 

गरेको अनुगमन 

प्रततरे्दन । 
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स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायिाट मतहला 

र पुरुषको समारे्शी 

प्रतततनतित्वहुने व्यर्स्था 

रहे ।नरहेको ? 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायिाट 

मतहला र पुरुषको 

समारे्शी र समानुपाततक 

प्रतततनतित्वहुने व्यर्स्था 

रहेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन गने 

सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायिाट समानुपाततक 

प्रतततनतित्वहुने व्यर्स्था 

रहेपतन व्यर्हारमा 

केहीकोमात्र प्रतततनतित्व हुने 

गरेको। 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायिाट समारे्शी र 

समानुपाततक 

प्रतततनतित्वहुने व्यर्स्था 

नरहेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत 

र कायादलहरूमा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायिाट समारे्शी 

प्रतततनतित्व भएको 

उपखस्थतत तथा तनणाय 

पुखस्तका । 

३० 
   २

.३.
२
 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायका 

प्रतततनतिहरूले छलफल 

तथा तनणाय तनमााणमा 

स्वस्थ ढंगले भागतलन पाए 

। नपाएको ? 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायका 

प्रतततनतिहरूले छलफल 

तथा तनणाय तनमााणमा 

स्वस्थ ढंगले भागतलन 

पाएको । 

स्थानीय सरकारलेगठन गने 

सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायका प्रतततनतिहरूले 

छलफलमा भागतलन पाए 

पतन तनणाय तनमााणमा 

भूतमका खेल्न नसकेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायका प्रतततनतिहरूले 

छलफल तथा तनणाय 

तनमााणमा स्वस्थ ढंगले 

भागतलन नपाएको । 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत 

र कायादलहरूको 

छलफल सहभातगताको 

उपखस्थतत र तनणाय 

पुखस्तकाको प्रतत । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

३१ 
   २

.३.
३
 

स्थानीय तहमा सिातलत 

कायाक्रमहरूको अनुगमन 

र समीक्षा सम्वन्धी कायामा 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायकोतहतहुने 

गरी तर्शे्लषण सतहत 

नीततगत र कायागत सुझार् 

तदने गरे नगरेको ? 

०-१ ) 

स्थानीय तहमा सिातलत 

कायाक्रमहरूको 

अनुगमन र समीक्षा 

सम्वन्धी कायामा स्थानीय 

सरकारलेगठन गने 

सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायकोतहतहुने 

गरी तर्शे्लषण सतहत 

नीततगत र कायागत 

सुझार् तदने गरेको । 

स्थानीय तहमा सिातलत 

कायाक्रमहरूको अनुगमन र 

समीक्षा सम्वन्धी कायामा 

स्थानीय सरकारलेगठन गने 

सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायकोतहतहुने गरी 

तर्शे्लषण नगरी नीततगत र 

कायागत सुझार् तदने गरेको 

। 

स्थानीय तहमा सिातलत 

कायाक्रमहरूको अनुगमन 

र समीक्षा सम्वन्धी कायामा 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायकोतहतहुने गरी 

तर्शे्लषण र सुझार् 

केहीपतन तदने नगरेको । 

स्थानीय तहमा 

सिातलत 

कायाक्रमहरूको 

अनुगमन र समीक्षा 

सम्वन्धी कायामा 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत 

र कायादलहरूले 

तदएका सुझार्हरु । 

३२ 
 

 
 २
.३.

४
 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायकोतहतहुने 

गरी तदइएका नीततगत र 

कायागत सुझार्हरुको 

कायाान्वयन हुने गरे 

नगरेको ? 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायकोतहतहुने 

गरी तदइएका नीततगत र 

कायागत सुझार्हरुको 

प्रायः  कायाान्वयन हुने 

गरेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन गने 

सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायकोतहतहुने गरी 

तदइएका नीततगत र कायागत 

सुझार्हरुको कायाान्वयन 

कतहले काहीमँात्र हुने गरेको 

। 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायकोतहतहुने गरी 

तदइएका नीततगत र 

कायागत सुझार्हरुको 

कायाान्वयन हुने नगरेको । 

स्थानीय सरकारलेगठन 

गने सतमतत, उपसतमतत 

र कायादलहरूले 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायकोतहतहुने गरी 

तदइएका नीततगत र 

कायागत सुझार्हरु र 

कायाान्वयन समीक्षा 
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स्थानीय तहमा 

मतहलातर्कास, लैतिक 

तहँसा तिरूि, मतहला 

सीप तर्कास, नेतृत्व 

तर्कास तथा क्षमता 

अतभिृखि जस्ता तिषयमा 

स्रोत व्यर्स्थापनका लातग 

लातग िातषाक आतथाक 

ऐनमा उले्लखगरी छुटै्ट 

कोष स्थापना गररएको । 

नगररएको ? 

०-१ १ 

स्थानीय तहमा 

मतहलातर्कास, लैतिक 

तहँसा तिरूि, मतहला 

सीप तर्कास, नेतृत्व 

तर्कास तथा क्षमता 

अतभिृखि जस्ता तिषयमा 

स्रोत व्यर्स्थापनका लातग 

लातग िातषाक आतथाक 

ऐनमा उले्लखगरी छुटै्ट 

कोष स्थापना भएको । 

स्थानीय तहमा 

मतहलातर्कास, लैतिक 

तहँसा तिरूि, मतहला सीप 

तर्कास, नेतृत्व तर्कास तथा 

क्षमता अतभिृखि जस्ता 

तिषयमा स्रोत 

व्यर्स्थापनका लातग लातग 

िातषाक आतथाक ऐनमा 

उले्लखगरी छुटै्ट कोष 

स्थापना गने तनणाय भएको 

तर कायाान्वयननभएको । 

स्थानीय तहमा 

मतहलातर्कास, लैतिक 

तहँसा तिरूि, मतहला 

सीप तर्कास, नेतृत्व 

तर्कास तथा क्षमता 

अतभिृखि जस्ता तिषयमा 

स्रोत व्यर्स्थापनका लातग 

लातग छुटै्ट कोष स्थापना 

नभएको । 

स्थानीय तहमा 

मतहलातर्कास, लैतिक 

तहँसा तिरूि, मतहला 

सीप तर्कास, नेतृत्व 

तर्कास तथा क्षमता 

अतभिृखि जस्ता 

तिषयमा स्रोत 

व्यर्स्थापनका लातग 

लातग छुटै्ट कोष स्थापना 

सम्वन्धी दस्तारे्ज । 

३४ 
   २

.४
.२

 

के आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत अन्य लतक्षत 

समुहका मतहलाहरूको 

तर्कास र 

सशखक्तकरणको लातग 

र्जेटको व्यर्स्था भएकोछ 

? उनीहरूको 

आर्श्यकता अनुसार 

कायाक्रम तजुामा 

गररएकोछ ? 

०-१ १ 

आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत अन्य लतक्षत 

समुहका मतहलाहरूको 

तर्कास र 

सशखक्तकरणको लातग 

र्जेटको व्यर्स्था 

भएकोतथाउनीहरूको 

आर्श्यकता अनुसार 

कायाक्रम तजुामा 

गररएको। 

आतदर्ासीजनजातत, दतलत 

अन्य लतक्षत समुहका 

मतहलाहरूको तर्कास र 

सशखक्तकरणको लातग 

र्जेटको व्यर्स्था 

भएकोतरउनीहरूको 

आर्श्यकता अनुसार 

कायाक्रम तजुामा भने 

नभएको। 

आतदर्ासीजनजातत, दतलत 

अन्य लतक्षत समुहका 

मतहलाहरूको तर्कासर 

सशखक्तकरणको लातग 

र्जेटको व्यर्स्था 

तथाउनीहरूको 

आर्श्यकता अनुसार 

कायाक्रम तजुामा नभएको। 

आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत अन्य लतक्षत 

समुहका मतहलाहरूको 

तर्कास र 

सशखक्तकरणको लातग 

र्जेट तथा कायाक्रम 

दस्तारे्जहरु । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

३५ 
   २

.४
.३ 

के स्थानीयसरकारमा 

लैतिक िेस्कको 

तर्कासको र आर्श्यक 

मानर्ीय श्रोतहरु लातग 

र्जेटको व्यर्स्थाभएको छ 

? सो अनुसार कायाक्रम 

पतहचानगररएकोछ ? 

०-१ ) 

स्थानीयसरकारमा 

लैतिक िेस्कको 

तर्कासको र आर्श्यक 

मानर्ीय श्रोतहरु लातग 

र्जेटको व्यर्स्थाभएको 

तथासो अनुसार कायाक्रम 

पतहचानगररएको। 

स्थानीयसरकारमा लैतिक 

िेस्कको तर्कासको र 

आर्श्यक मानर्ीय श्रोतहरु 

लातग र्जेटको 

व्यर्स्थाभएको तरसो 

अनुसार कायाक्रम 

पतहचाननगररएको। 

स्थानीयसरकारमा लैतिक 

िेस्कको तर्कासको र 

आर्श्यक मानर्ीय 

श्रोतहरु लातग र्जेट तथा 

कायाक्रम प्रर्न्ध नै नभएको 

। 

स्थानीयसरकारमा 

लैतिक िेस्कको 

व्यर्स्था तथा सोको 

लातग आर्श्यक 

जनशखक्त ,र्जेट तथा 

कायाक्रमको 

व्यर्स्थाभएको 

दस्तारे्ज । 

३६ 
   २

.४
.४

 

स्थानीयसरकारले 

समारे्शी सूचनाप्रणाली 

व्यर्स्थापन गना िजेटको 

व्यर्स्था गरे । नगरेको र 

कमु्यटरकृतलेखा 

प्रणालीले समारे्शी के्षत्रमा 

भएको िजेट तथा खचा 

सम्वन्धी सूचना तदने र्ा 

नतदने गरेको । 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले 

समारे्शी सूचना प्रणाली 

व्यर्स्थापन गना िजेटको 

व्यर्स्था गने गरेको र 

कमु्यटरकृतलेखा 

प्रणालीले समारे्शी के्षत्रमा 

भएको िजेट तथा खचा 

सम्वन्धी सूचना तदने 

गरेको । 

स्थानीयसरकारले समारे्शी 

सूचना प्रणाली व्यर्स्थापन 

गना िजेटको व्यर्स्था गरे 

पतन कमु्यटरकृतलेखा 

प्रणालीले समारे्शी के्षत्रमा 

भएको िजेट तथा खचा 

सम्वन्धी सूचना तदने नगरेको 

। 

स्थानीयसरकारले 

समारे्शी सूचना प्रणाली 

व्यर्स्थापन गना िजेटको 

व्यर्स्था नगरेको र 

कमु्यटरकृतलेखा प्रणालीले 

समारे्शी के्षत्रमा भएको 

िजेट तथा खचा सम्वन्धी 

सूचना पतन नतदने गरेको । 

स्थानीयसरकारले 

समारे्शी सूचना प्रणाली 

व्यर्स्थापन िजे 

तर्तनयोजन गरेको 

दस्तारे्ज र सूचना 

प्रणाली र यसिाट 

प्रर्ातहत सूचनाहरू । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

३७ 

 

त
थ्य

ाङ्क
 स

ङ
क

ल
न

 त
थ

ा 
व्य

र्
स्थ

ाप
न
 

४ 

२
.५
.१ 

के स्थानीयसरकारले 

आफ्नो के्षत्रका 

समुदायस्तरका आिारभूत 

खखिकृत सूचना।तथ्याँक 

संकलनतथा 

अध्यार्तिकगने गरेको छ 

? (तलि  ,उमेर ,जात ,र 

आतथाक खस्थतत आतद) 
(गाऊं।नगर प्रोफाईल ) 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

के्षत्रका 

समुदायस्तरका(तलि ,
उमेर ,जात ,र आतथाक 

खस्थतत आतद) समारे्श 

भएको आिारभूत 

खखिकृत 

सूचना।तथ्यांङ्क 

संकलनगने गरेको र 

खिीकृत तथ्यांङ्कको 

समय समयमा 

अध्यार्तिकगने गरेको छ 

। 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

के्षत्रका 

समुदायस्तरका(तलि ,
उमेर ,जात ,र आतथाक 

खस्थतत आतद) समारे्श 

भएको आिारभूत 

खखिकृत सूचना।तथ्याँक 

संकलनगरेको तर 

खिीकृत तथ्यांङ्कको 

अध्यार्तिकनगरेको । 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

के्षत्रका 

समुदायस्तरका(तलि ,
उमेर ,जात ,तथाक र आ

खस्थतत आतद) समारे्श 

भएको आिारभूत 

खखिकृत सूचना।तथ्याँक 

संकलनपतन नगरेको । 

मतहला, पुरुष, 

िालिातलका, सिै 

जातजाततका (तलि ,
उमेर ,जात ,र आतथाक 

खस्थतत आतद) 
खखिकृत तथ्याङ्क 

सतहतको गाऊं।नगर 

प्रोफाईल । 

३८ 
   २

.५
.२

 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका समुदायस्तरका 

आिारभूत सूचना।तथ्याँक 

संकलन गदाा िेरोजगार 

तथागररिको पतहचान गरी 

छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने 

गर । नगरेको 

(गाऊं।नगरप्रोफाईल) 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका समुदायस्तरका 

आिारभूत 

सूचना।तथ्याँक संकलन 

गदाा िेरोजगार 

तथागररिको पतहचान 

गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन 

गने गरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका समुदायस्तरका 

आिारभूत सूचना।तथ्याँक 

संकलन गदाा िेरोजगार 

तथागररिको पतहचान गरेको 

तर छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन 

नगरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका समुदायस्तरका 

आिारभूत सूचना।तथ्याँक 

संकलन गदाा िेरोजगार 

तथागररिको पतहचान नै 

नभएकोले छुट्टाछुटै्ट 

नक्साङ्कन गने नगरेको 

स्थानीय स्तरका 

समुदायस्तरका 

आिारभूत 

सूचना।तथ्याँक र 

नक्साङ्कन सतहतको 

गाऊं।नगरप्रोफाईल । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

३९ 
   २

.५
.३ 

के स्थानीयसरकारले 

आफ्नो पार्श्ातचत्रमा 

आिाररत खिीकृत 

तथ्यांक र सूचनालाई 

आिार मातनस्थानीय 

तर्कास योजना तजुामा गने 

गरेको छ ? 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्ातचत्रमा आिाररत 

खिीकृत तथ्यांक र 

सूचनालाई आिार 

मातनस्थानीय तर्कास 

योजना तजुामा गने गरेको 

। 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्ातचत्रमा आिाररत 

खिीकृत तथ्यांक र 

सूचनालाई आिार 

मातनस्थानीय तर्कास योजना 

तजुामा गने नीतत िनाएको 

तर कायाान्वयन नभएको । 

स्थानीयसरकारले आफ्नो 

पार्श्ातचत्रमा आिाररत 

खिीकृत तथ्यांक र 

सूचनालाई आिार 

मातनस्थानीय तर्कास 

योजना तजुामा गने नगरेको 

। 

स्थानीयपार्श्ातचत्र र 

खिीकृत तथ्यांक तथा 

सूचनाको तर्र्रण र 

स्थानीय तर्कास योजना 

तजुामा दस्तारे्ज । 

४० 
   २

.५
.४

 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका सामातजक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पतिकरणको 

अतभलेख व्यर्स्थापन 

तथातथ्याँक अध्यार्तिक 

गने गरे । नगरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका सामातजक सुरक्षा 

पाउनेहरू र 

पतिकरणको अतभलेख 

व्यर्स्थापन तथातथ्याँक 

अध्यार्तिक गने गरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका सामातजक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पतिकरणको 

अतभलेख व्यर्स्थापन 

गरेपतन तथ्याँक अध्यार्तिक 

नगरेको । 

स्थानीय सरकारलेआफ्नो 

के्षत्रका सामातजक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पतिकरणको 

अतभलेख व्यर्स्थापन 

तथातथ्याँक अध्यार्तिक 

गने नगरेको । 

स्थानीय 

सरकारलेआफ्नो के्षत्रका 

सामातजक सुरक्षा तथा 

पतिकरणको अतभलेख 

। 

४१ 
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८ 

३
.१.

१ 

लैतिक तथासमारे्शी 

तर्कासको लातग क्षमता 

तर्कास कायायोजना तयार 

गरे नगरेको र 

छुटै्टतशषाकमा िजेट 

तर्तनयोजन भए । नभएको 

र यस्तो रकम खचा गने 

कायातर्ति स्वीकृत भइ 

कायाान्वयनमा आए । 

नआएको ? 

०-१ )=% 

लैतिक तथासमारे्शी 

तर्कासको लातग क्षमता 

तर्कास कायायोजना 

तयार गरी छुटै्टतशषाकमा 

िजेट तर्तनयोजन हुने 

गरेको र यस्तो रकम खचा 

गने कायातर्ति स्वीकृत 

भइ कायाान्वयनमा 

नआएको । 

लैतिक तथासमारे्शी 

तर्कासको लातग क्षमता 

तर्कास कायायोजना तयार 

भएपतन छुटै्टतशषाकमा िजेट 

तर्तनयोजन हुने नगरेको तथा 

यस्ता कायामा भए गरेको 

खचा गने कायातर्ति स्वीकृत 

भइ कायाान्वयनमा नआएको 

लैतिक तथासमारे्शी 

तर्कासको लातग क्षमता 

तर्कास कायायोजना तयार 

नगरेको, छुटै्टतशषाकमा 

िजेट तर्तनयोजन हुने 

नगरेको र यस्तो रकम 

खचा गने कायातर्ति समेत 

स्वीकृत भइ कायाान्वयनमा 

नआएको । 

लैतिक तथासमारे्शी 

तर्कासको लातग क्षमता 

तर्कास कायायोजना ,
िातषाक िजेट तकताि र 

लैससासमा खचा गने 

कायातर्ति । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

४२ 
   ३

.१.
२
 

स्थानीय 

सरकारकापदातिकारी।क

मचाारीहरूले लैतिक तथा 

समारे्शी तर्कास, लैंतगक 

तहंशा सम्बन्धी तातलम 

तलएका छन् र्ाछैनन् र 

तातलम कायाकममा लतक्षत 

समूह तथा अन्य सिै 

मतहला र पुरुषको 

समानसहभातगता र 

उपखस्थतत सुतनतितता 

गररएको तथयो र्ा तथएन ? 

०-१ ) 

स्थानीय 

सरकारकापदातिकारी।

कमचाारीहरूले लैतिक 

तथा समारे्शी तर्कास, 

लैंतगक तहंशा सम्बन्धी 

तातलम तलएको र तातलम 

कायाकममा लतक्षत समूह 

तथा अन्य सिै मतहला र 

पुरुषको 

समानसहभातगता र 

उपखस्थतत सुतनतितता 

गररएको । 

स्थानीय 

सरकारकापदातिकारी।कम

चाारीहरूले लैतिक तथा 

समारे्शी तर्कास, लैंतगक 

तहंशा सम्बन्धी तातलम तलए 

पतन तातलम कायाकममा 

लतक्षत समूह तथा अन्य सिै 

मतहला र पुरुषको 

समानसहभातगता र 

उपखस्थतत सुतनतितता 

नगररएको । 

स्थानीय सरकारकासिै 

पदातिकारी।कमचाारीहरू

ले लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कास, लैंतगक तहंशा 

सम्बन्धी तातलम नतलएका 

र तातलम कायाकममा 

लतक्षत समूह तथा अन्य 

सिै मतहला र पुरुषको 

समानसहभातगता र 

उपखस्थतत सुतनतितता 

नगररएको । 

स्थानीय 

तहकापदातिकारी तथा 

कमाचारीहरु र 

समारे्शी 

सदस्यहरूलाई तातलम 

प्रदान गदाा कुल 

संख्याका आिारमा 

मतहला तथापुरुषको 

सहभागी संख्याको 

अनुपात तर्शे्लषण 

प्रततरे्दन। 

४३ 
   ३

.१.
३
 

तातलमका तर्षयर्सु्तको 

प्रसु्ततीकरणमा लैतिक 

समे्बदनशील भाषाको 

प्रयोग र मतहलाका 

आर्श्यकतासमेतटएको र 

तातलमको गुणस्तर, सेर्ा 

सुतर्िा सम्बन्धमा 

पृष्ठपोषण तलने गररएको छ 

।छैन ? 

०-१ ) 

तातलमका तर्षयर्सु्तको 

प्रसु्ततीकरणमा लैतिक 

समे्बदनशील भाषाको 

प्रयोग तथा मतहलाका 

आर्श्यकतासमेतटएको र 

तातलमको गुणस्तर, सेर्ा 

सुतर्िा सम्बन्धमा 

पृष्ठपोषण तलने गररएको । 

तातलमका तर्षयर्सु्तको 

प्रसु्ततीकरणमा लैतिक 

समे्बदनशील भाषाको प्रयोग 

र मतहलाका 

आर्श्यकतासमेतटए पतन 

तातलमको गुणस्तर, सेर्ा 

सुतर्िा सम्बन्धमा पृष्ठपोषण 

तलने नगररएको । 

तातलमका तर्षयर्सु्तको 

प्रसु्ततीकरणमा लैतिक 

समे्बदनशील भाषाको 

प्रयोग हुने नगरेको ,
मतहलाका 

आर्श्यकतापतन 

नसमेतटएको र तातलमको 

गुणस्तर, सेर्ा सुतर्िा 

सम्बन्धमा पृष्ठपोषण समेत 

तलने नगररएको । 

तातलममा समेतटएको 

तर्षयर्सु्त, भाषाको 

लेखन र प्रयोगको स्तर, 

आर्श्यकतामा 

आिाररतभएको 

तातलमको गुणस्तर, 

सेर्ा सुतर्िा सम्बन्धमा 

पृष्ठपोषण प्रततरे्दन । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

४४ 
   ३

.१.
४
 

मतहला तथालतक्षत 

समुहका 

पदातिकारीहरूको क्षमता 

अतभरृ्खिका लातग तनतदाि 

कायाक्रमहरू (प्रातितिक 

तातलम, क्षमता तर्कास, 

नेतृत्व तर्कासको तातलम, 

भ्रमण) छन ।छैनन् ? सो 

अनुसारको 

र्जेटतर्तनयोजन गररएको 

छ ।छैन ? 

०-१ ) 

मतहला तथालतक्षत 

समुहका 

पदातिकारीहरूको 

क्षमता अतभरृ्खिका लातग 

तनतदाि 

कायाक्रमहरूरहेका र सो 

अनुसारको 

र्जेटतर्तनयोजन हुने 

गरेको । 

मतहला तथालतक्षत समुहका 

पदातिकारीहरूको क्षमता 

अतभरृ्खिका लातग तनतदाि 

कायाक्रमहरूभएपतनसो 

अनुसारको र्जेटतर्तनयोजन 

हुने नगरेको । 

मतहला तथालतक्षत 

समुहका 

पदातिकारीहरूको क्षमता 

अतभरृ्द्तघका लातग तनतदाि 

कायाक्रमहरूर सो अनुसार 

र्जेटतर्तनयोजन हुने 

नगरेको । 

मतहला तथालतक्षत 

समुहका पदातिकारीको 

क्षमता तर्काससम्वन्धी 

प्रातितिक तातलम, 

नेतृत्व तर्कासको 

तातलम, भ्रमण आतदको 

प्रततरे्दन र पररमाण 

खुल्ने िजेट खचा 

तर्र्रण । 

४५ 
   ३

.१.
५
 

के स्थानीयसरकारमा 

लैतिक समानता तथा 

सामातजक समारे्शी 

सम्वन्धी तातलम तदन 

तथाकायाक्रमलाई 

कायाान्वयन गना सके्न 

यथेि मानर्ीय श्रोत छन् ? 

(तर्षयगत तातलमप्राप्त 

जनशखक्त संख्या) 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारमा 

लैतिक समानता तथा 

सामातजक समारे्शी 

सम्वन्धी तातलम तदन 

तथाकायाक्रमलाई 

कायाान्वयन गना सके्न 

यथेि मानर्ीय श्रोत 

रहेको । 

स्थानीयसरकारमा लैतिक 

समानता तथा सामातजक 

समारे्शी सम्वन्धी तातलम 

तदन तथाकायाक्रमलाई 

कायाान्वयन गना सके्न केही 

मानर्ीय श्रोत रहेको । 

स्थानीयसरकारमा लैतिक 

समानता तथा सामातजक 

समारे्शी सम्वन्धी तातलम 

तदने तथाकायाक्रमलाई 

कायाान्वयन गना सके्न 

मानर्ीय श्रोत नरहेको । 

स्थानीयसरकारमा 

लैतिक समानता तथा 

सामातजक समारे्शी 

सम्वन्धी तातलम 

तथाकायाक्रमलाई 

कायाान्वयन गना सके्न 

तर्षयगत तातलमप्राप्त 

जनशखक्त संख्या 

तर्र्रण । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

४६ 
   ३

.१.
६
 

के स्थानीयसरकारमा 

मानर् संसािन तर्कास 

केन्द्र र्ा शाखा र्ा 

इकाइको व्यर्स्था छ ? 

०-१ ) 

स्थानीयसरकारमा मानर् 

संसािन तर्कास केन्द्र र्ा 

शाखा र्ा इकाइको 

व्यर्स्था रहेको । 

स्थानीयसरकारमा मानर् 

संसािन तर्कास केन्द्र र्ा 

शाखा र्ा इकाइको व्यर्स्था 

भएपतन जनशखक्त 

नखटाइएको । 

स्थानीयसरकारमा मानर् 

संसािन तर्कास केन्द्र र्ा 

शाखा र्ा इकाइ र सो 

सम्वन्धी जनशखक्त नहेको 

। 

स्थानीयसरकारको 

संगठन संरचना र 

कायारत जनशखक्तको 

शाखागत तर्र्रण । 

४७ 
   ३

.१.
७

 

मतहला रर्खिततकरणमा 

परेको समुदाय लतक्षत 

लोक सेर्ा आयोग पूर्ा 

तयारी कक्षा सिालन 

कायाक्रम रहे नरहेको र 

कायाान्वयन भए नभएको । 

(संचातलत तातलम 

कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 

०-१ ) 

मतहला रर्खिततकरणमा 

परेको समुदाय लतक्षत 

लोक सेर्ा आयोग पूर्ा 

तयारी कक्षा सिालन हुने 

गरेको । 

मतहला रर्खिततकरणमा 

परेको समुदाय लतक्षत लोक 

सेर्ा आयोग पूर्ा तयारी 

कक्षाका हुने गरेपतन सिैले 

अर्सर नपाएको । 

मतहला रर्खिततकरणमा 

परेको समुदाय लतक्षत 

लोक सेर्ा आयोग पूर्ा 

तयारी कक्षाका हुने 

नगरेको र कायाक्रम समेत 

नरहेको । 

स्थानीय तहको िातषाक 

कायाक्रम र मतहला 

तथार्खिततकरणमा 

परेको समुदाय लतक्षत 

लोक सेर्ा आयोग पूर्ा 

तयारी सम्वन्धी 

कायाक्रमहरूको 

उपखस्थतत तर्र्रण । 

४८ 
   ३

.१.
८
 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका िारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदातिकारीहरू र्ा 

कमाचारीहरूलाई 

जानकारी छ ? सोको 

लातग 

अतभमुखीकरणगररएकोछ 

०-१ ) 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका िारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदातिकारीहरू र्ा 

कमाचारीहरूलाई 

जानकारी तदन 

अतभमुखीकरणगररएको 

। 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका िारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदातिकारीहरू र्ा 

कमाचारीहरूलाई जानकारी 

तदने कायाक्रम रहेपतन 

सिालन नभएको । 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका िारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदातिकारीहरू र्ा 

कमाचारीहरूलाई 

जानकारी नभएको र यस्तो 

जानकारी तदने कुनै 

कायाक्रम नरहेको । 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका 

िारेमा 

स्थानीयसरकारका 

पदातिकारीहरू र्ा 

कमाचारीहरूलाई 

जानकारी तदने 

अतभमुखीकरणकायाक
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

? (कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 
मको संख्या र 

उपखस्थतत तर्र्रण । 
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४ 

३
.२.

१
 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू र सो 

अनुसारको िजेट 

तर्तनयोजन गरीकायाक्रम 

समयैमा सम्पन्न गरेको छ 

? (कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 

०-१ )=% 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू र सो 

अनुसारको िजेट 

तर्तनयोजन गरीकायाक्रम 

समयैमा सम्पन्न हुने 

गरेको । 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू रहेपतन सो 

अनुसारको िजेट 

तर्तनयोजन तथा कायाक्रम 

सिालन नभएको । 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू नरहेको र 

यसकालातग िजेट समेत 

तर्तनयोजन हुने नगरेको । 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू र िजेट 

तर्र्रण तथा सिातलत 

कायाक्रम कायाकम 

संख्या  ,तमतत  र 

उपखस्थतत तर्र्रण । 

५० 
  ३

.२.
२
 

लैतिकतहँसारतहत गाऊ 

।नगरपातलका घोषणा 

गरेको छ ? (घोषणा 

गरेको तमतत) र मतहला 

तहंसातर्रुि सून्य 

सतहषु्णता अपनाएको छ ? 

(घटेका घटना संख्या र 

तलइएका तनणाय) 

०-१ ) 

लैतिकतहँसारतहत गाऊ 

।नगरपातलका घोषणा 

भएको र मतहला 

तहंसातर्रुि सून्य 

सतहषु्णता अपनाइएको । 

लैतिकतहँसारतहत गाऊ 

।नगरपातलका घोषणा 

भएपतन मतहला तहंसाका 

घटना उले्लख्य रुपमा 

नघटेको । 

लैतिकतहँसारतहत गाऊ 

।नगरपातलका घोषणा पतन 

नभएको र मतहला तहंसाका 

घटना उले्लख्य संख्यमा 

रहेको । 

लैतिकतहँसारतहत गाऊ 

।नगरपातलका घोषणा 

गरेको तमतत तथा 

तलइएका तनणाय तर्र्रण 

र स्थानीय न्यातयक 

सतमतत र्ा प्रहरीमा 

मतहला तहंसासम्वन्धी 

उजुरीदताा तर्र्रण । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

५१ 
   ३

.२.
३
 

स्थानीय सरकारले मतहला 

तर्रुिसरै् खाले तहंसा 

तनमूाल गने कायाक्रमहरू 

संचालन गनेगरेको छ ? 

(कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत तथा तनणाय 

पुखस्तका) 

०-१ )=% 

स्थानीय सरकारले 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रम सिालन गने 

गररएको । 

मतहला तर्रुिसरै् खाले 

तहंसा तनमूाल गने 

कायाक्रमहरू स्थानीय 

सरकारहरूले संचालन 

गनेगरे पतन प्रभार्कारी 

नभएको । 

स्थानीय सरकारले मतहला 

तर्रुिसरै् खाले तहंसा 

तनमूाल गने कायाक्रमहरू 

संचालन गने नगरेको । 

स्थानीय सरकारले 

सिालन गरेका मतहला 

तर्रुिसरै् खाले तहंसा 

तनमूाल गने कायाक्रमको 

उपखस्थतत तथा तनणाय 

पुखस्तका 

५२ 
   ३

.२.
४
 

के स्थानीयसरकारले 

समाजमा रहेका तर्तभन्न 

कुसंस्कार जसै्त )जाततगत 

छुर्ाछुत, छाउपिी, 

िालतर्र्ाह, िहु तर्र्ाह, 

दाइजो, आतद जस्ता 

सामातजक कुरीतत हटाउन 

कायाक्रमहरू संचालनगने 

गरेको छ ? (कायाकम 

संख्या र उपखस्थतत) 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले 

समाजमा रहेको तर्तभन्न 

कुसंस्कार जसै्त जाततगत 

छुर्ाछुत, छाउपिी, 

िालतर्र्ाह, िहु तर्र्ाह, 

दाइजो, आतद जस्ता 

सामातजक कुरीतत 

हटाउन कायाक्रमहरू 

संचालनगने गरेको । 

स्थानीयसरकारले समाजमा 

रहेका तर्तभन्न कुसंस्कार 

जसै्त जाततगत छुर्ाछुत, 

छाउपिी, िालतर्र्ाह, िहु 

तर्र्ाह, दाइजो, आतद मधे्य 

केहीमात्र सामातजक कुरीतत 

हटाउने कायाक्रम 

संचालनगने गरेको । 

स्थानीयसरकारले 

समाजमा रहेका तर्तभन्न 

कुसंस्कार जसै्त जाततगत 

छुर्ाछुत, छाउपिी, 

िालतर्र्ाह, िहु तर्र्ाह, 

दाइजो, आतद सामातजक 

कुरीतत हटाउने कायाक्रम 

संचालनहालसम्म नगरेको 

। 

स्थानीयसरकारले 

समाजमा रहेका तर्तभन्न 

कुसंस्कार जसै्त 

जाततगत छुर्ाछुत, 

छाउपिी, िालतर्र्ाह, 

िहु तर्र्ाह, दाइजो, 

आतद सामातजक कुरीतत 

हटाउन सिालन गरेका 

कायाक्रमको संख्या र 

उपखस्थतत । 



30 

तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू 
gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 

…)=%Ú, / …)Ú c+s kfpg] cj:yf / ;f] sf] k|df0fLs/0fsf] cfwf/ /flvPsf] 5 . oL ;"rsdf ul/g] d"NofÍg ;fd'lxs d"NofÍg xf] . ;d"xdf klxnf ;"rsdf 5nkmn u/L 

;f]sf] cj:yfaf/] ;xdltdf c+s k|bfg ug{' kg]{5 . 

लस
नं

 

मू
ि

 ल
ि

ष
य
 

स
ह

ाय
क

 

लि
ष

य
 

अ
ङ्क

 

सू
च

क
 नं

 

सूचक 

सू
च

क
क

ो 

अ
ङ्क

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

५३ 
 

क
ानू

न
ी 
स

ाक्ष
र
त

ा 

४ 

३
.३.

१ 

स्थानीय तहका मतहला 

तथा समारे्शी समूहिाट 

तनर्ाातचत भएका समेत 

जनप्रतततनतिहरू र 

पातलकामा कायारत 

कमाचारीलाई नेपालको 

संतर्िान, स्थानीय 

सरकार सिालन ऐन, 
अन्तर सरकार तर्त्त 

व्यर्स्थापन ऐन, कमाचारी 

समायोजन ऐन, मुलुकी 

संतहताहरू, तिषयगत 

कानूनहरू, पातलकाले 

जारी गरेका कानूनहरू र 

अन्य प्रचतलत महत्वपूणा 

कानूनहरूको िारेमा 

अतभमुखीकरण गने गरे । 

नगरेको ? 

०-१ )=% 

स्थानीय तहका मतहला 

तथा समारे्शी समूहिाट 

तनर्ाातचत भएका समेत 

जनप्रतततनतिहरू र 

पातलकामा कायारत 

कमाचारीलाई नेपालको 

संतर्िान, स्थानीय 

सरकार सिालन ऐन, 
अन्तर सरकार तर्त्त 

व्यर्स्थापन ऐन, 
कमाचारी समायोजन ऐन, 

मुलुकी संतहताहरू, 
तिषयगत कानूनहरू, 
पातलकाले जारी गरेका 

कानूनहरू र अन्य 

प्रचतलत महत्वपूणा 

कानूनको िारेमा 

अतभमुखीकरण गने 

गररएको 

स्थानीय तहका मतहला तथा 

समारे्शी समूहिाट 

तनर्ाातचत भएका समेत केही 

जनप्रतततनतिहरू तथा 

पातलकामा कायारत 

कमाचारीहरुमधे्य केही 

तसतमतलाई मात्र नेपालको 

संतर्िान, स्थानीय सरकार 

सिालन ऐन, अन्तर 

सरकार तर्त्त व्यर्स्थापन 

ऐन, कमाचारी समायोजन 

ऐन, मुलुकी संतहताहरू, 
तिषयगत कानूनहरू, 
पातलकाले जारी गरेका 

कानूनहरू र अन्य प्रचतलत 

महत्वपूणा कानूनको िारेमा 

अतभमुखीकरण गररएको । 

स्थानीय तहका मतहला 

तथा समारे्शी समूहिाट 

तनर्ाातचत भएका समेत 

केही जनप्रतततनतिहरू 

तथा पातलकामा कायारत 

कमाचारीहरुमधे्य कसैलाई 

पतन नेपालको संतर्िान, 
स्थानीय सरकार सिालन 

ऐन, अन्तर सरकार तर्त्त 

व्यर्स्थापन ऐन, कमाचारी 

समायोजन ऐन, मुलुकी 

संतहताहरू, तिषयगत 

कानूनहरू, पातलकाले 

जारी गरेका कानूनहरू र 

अन्य प्रचतलत महत्वपूणा 

कानूनको िारेमा 

अतभमुखीकरण नगररएको 

। 

स्थानीय तहका मतहला 

तथा समारे्शी समूहिाट 

तनर्ाातचत भएका समेत 

जनप्रतततनतिहरू र 

पातलकामा कायारत 

कमाचारीलाई नेपालको 

संतर्िान र अन्य 

प्रचतलत कानूनको 

तिषयमा गररएको 

अतभमुखीकरण 

कायाक्रमको संख्या र 

उपखस्थतत तर्र्रण । 

५४ 
   ३
.३.

२
 स्थानीय तहका 

कायापातलका सदस्यहरू, 
सभाका सदस्यहरू र 

०-१ ) 

स्थानीय तहका 

कायापातलका सदस्यहरू, 
सभाका सदस्यहरू र 

स्थानीय तहका कायापातलका 

सदस्यहरू, सभाका 

सदस्यहरू र पातलकाका 

स्थानीय तहका 

कायापातलका सदस्यहरू, 
सभाका सदस्यहरू र 

स्थानीय तहका 

कायापातलका 

सदस्यहरू, सभाका 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

पातलकाका प्रमुख 

प्रशासकीय अतिकृत 

लगायत सिै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको 

मस्यौदा तजुामा सम्वन्धी 

प्रतक्रया र समािान गनुा 

पने मूल समस्या तथा 

सर्ाल लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्तका सम्वन्धमा 

समय समयमा 

अतभमुखीकरण गने गरे । 

नगरेको ? 

पातलकाका प्रमुख, 
प्रशासकीय अतिकृत 

लगायत सिै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको 

मस्यौदा तजुामा सम्वन्धी 

प्रतक्रया र समािान गनुा 

पने मूल समस्या तथा 

सर्ाल लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्तका सम्वन्धमा 

समय समयमा 

अतभमुखीकरण गने 

गरेको 

प्रमुख प्रशासकीय अतिकृत 

लगायत सिै शाखा 

प्रमुखहरूमधे्य केहीलाईमात्र 

कानूनको मस्यौदा तजुामा 

सम्वन्धी प्रतक्रया र समािान 

गनुा पने मूल समस्या तथा 

सर्ाल लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्तका सम्वन्धमा 

अतभमुखीकरण गररएको । 

पातलकाका प्रमुख 

प्रशासकीय अतिकृत 

लगायत सिै शाखा 

प्रमुखहरूलाई कानूनको 

मस्यौदा तजुामा सम्वन्धी 

प्रतक्रया र समािान गनुा पने 

मूल समस्या तथा सर्ाल 

लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्तका सम्वन्धमा 

कुनैपतन अतभमुखीकरण 

नभएको । 

सदस्यहरू र 

पातलकाका प्रमुख 

प्रशासकीय अतिकृत 

लगायत सिै शाखा 

प्रमुखहरूलाई 

कानूनको मस्यौदा 

तजुामा सम्वन्धी प्रतक्रया 

र समािान गनुा पने मूल 

समस्या तथा सर्ाल 

लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्त समेटी 

गररएको 

अतभमुखीकरण 

कायाक्रमको संख्या र 

उपखस्थतत तर्र्रण । 

५५ 
   ३

.३.
३
 

के मतहलाहरूकोलातग 

कानूनी तशक्षा सम्बन्धी 

कायाक्रमहरू संचातलत 

भएका छन ? (जसै्तः  

कानूनी हकअतिकार, 

एकल मतहला, र चेतलिेटी 

िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, 

०-१ )=% 

मतहलाहरूकोलातग 

कानूनी तशक्षा सम्बन्धी - 
कानूनी हकअतिकार, 

एकल मतहला, र चेतलिेटी 

िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, 

यौनतहँसा तिरूिका 

कायाक्रम 

मतहलाहरूकोलातग कानूनी 

तशक्षा सम्बन्धी - कानूनी 

हकअतिकार, एकल मतहला, 

र चेतलिेटी िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिका केही तिषयमा 

अतभमुखखकरण हुने गरेको । 

मतहलाहरूकोलातग 

कानूनी तशक्षा सम्बन्धी - 
कानूनी हकअतिकार, 

एकल मतहला, र चेतलिेटी 

िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिका कायाक्रम 

आतदिारेअनुतशक्षण 

मतहलाहरूकोलातग 

कानूनी तशक्षा सम्बन्धी - 
कानूनी हकअतिकार, 

एकल मतहला, चेतलिेटी 

िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी 

प्रथा तर्रुि कायाक्रम, 

यौनतहँसा तिरूिका 

कायाक्रम 



32 

तालिका १ िैलिक समानता र सामालिक समावेशीकरणको मूल्याङ्कनका सूचक र मापनका अवस्थाहरू 
gf]6M d'NofÍg ubf{ /fd|f] cj:yfnfO{ ! c+s, dWod cj:yfnfO{ )=% c+s / clt sdhf]/ cj:yfnfO{ ) c+s lbg' kg]{5 . tn lbPsf] tflnsfdf k|To]s ;"rsdf …!Ú, 

…)=%Ú, / …)Ú c+s kfpg] cj:yf / ;f] sf] k|df0fLs/0fsf] cfwf/ /flvPsf] 5 . oL ;"rsdf ul/g] d"NofÍg ;fd'lxs d"NofÍg xf] . ;d"xdf klxnf ;"rsdf 5nkmn u/L 

;f]sf] cj:yfaf/] ;xdltdf c+s k|bfg ug{' kg]{5 . 

लस
नं

 

मू
ि

 ल
ि

ष
य
 

स
ह

ाय
क

 

लि
ष

य
 

अ
ङ्क

 

सू
च

क
 नं

 

सूचक 

सू
च

क
क

ो 

अ
ङ्क

 

प्र
ाप्त

ाङ्क
 

१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

यौनतहँसा तिरूिका 

कायाक्रम 

आतदिारेअनुतशक्षण) 

आतदिारेतनयतमतरुपमा

अनुतशक्षण हुने गरेको । 

नभएको । आतदिारेअनुतशक्षण 

कायाकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी 

संख्या 

५६ 
   ३

.३.
४
 

मतहलाहरूको 

लातगसंचातलत कानूनी 

तशक्षा सम्बन्धी 

कायाक्रमहरू संचालनिाट 

के उनीहरु 

लाभाखन्वतभएका छन् ? 

(जसै्तः  कानूनी हक 

अतिकार, एकल मतहला, 

चेतलिेटीिेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, 

यौनतहँसा 

तिरूिकाकायाक्रम 

आतदिारे अनुतशक्षण र 

यसको असर ) 

०-१ )=% 

मतहलाहरूको 

लातगसंचातलत कानूनी 

तशक्षा सम्बन्धी 

कायाक्रमहरू 

संचालनिाट कानूनी हक 

अतिकार, एकल मतहला, 

चेतलिेटीिेचतर्खन 

तर्रुि कायाक्रम, 
छाउपिी प्रथा तर्रुि 

कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिमतहलाहरू 

सशखक्तकरण भएको । 

मतहलाहरूको 

लातगसंचातलत कानूनी तशक्षा 

सम्बन्धी कायाक्रमहरू 

संचालनिाट कानूनी हक 

अतिकार, एकल मतहला, 

चेतलिेटीिेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिकातिषयहरु मधे्य 

केहीमा मतहलाहरूको 

सशखक्तकरण भएको । 

मतहलाहरूको 

लातगसंचातलत कानूनी 

तशक्षा सम्बन्धी 

कायाक्रमहरू संचालन 

नभएको र यसले 

मतहलाको कानूनी हक 

अतिकार, एकल मतहला, 

चेतलिेटीिेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा 

तर्रुि कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिकाकायाक्रमहरूमा 

मतहलाहरु सशक्त 

नभएको । 

मतहलाहरूको 

लातगसंचातलत कानूनी 

तशक्षा सम्बन्धी 

कायाक्रमहरू जसै्तः  

कानूनी हक अतिकार, 

एकल मतहला, 

चेतलिेटीिेचतर्खन 

तर्रुि कायाक्रम 

छाउपिी प्रथा तर्रुि 

कायाक्रम, यौनतहँसा 

तिरूिकाकायाक्रम 

आतदिारे अनुतशक्षण 

कायाकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी 

संख्या 

५७ 
 तर्

प
द

 

व्य
र्

स्थ
ाप

न
म

ा 

स
म

ार्
तश

त
ा 

४ 

३
.४
.१ 

स्थानीय सरकारलेतर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

मापदि, रणनीतत, 

कायानीतत सतहतको 

०-१ ) 

स्थानीय सरकारलेतर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

मापदि, रणनीतत, 

कायानीतत सतहतको 

स्थानीय सरकारलेतर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

मापदि, रणनीतत, 

कायानीतत सतहतको 

स्थानीय सरकारलेतर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

मापदि, रणनीतत, 

कायानीतत सतहतको 

स्थानीय सरकारलेतर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

मापदि, रणनीतत, 

कायानीतत सतहतको 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

कायातर्ति स्वीकृतगदाा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायसँग परामसा गरे । 

नगरेको र 

यस्तादस्तािेजमा 

तसमान्तीकृत र्गा र 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

तर्शेष राहत र मतहला 

पुरुषलाई अलग अलग 

संरक्षणको प्रार्िान रहे। 

नरहेको ? 

कायातर्ति स्वीकृतगदाा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायसँग परामसा हुने 

गरेको र 

यस्तादस्तािेजमा 

तसमान्तीकृत र्गा र 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

तर्शेष राहत र मतहला 

पुरुषलाई अलग अलग 

संरक्षणको प्रार्िान समेत 

रहेको । 

कायातर्ति स्वीकृतगदाा 

मतहला तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायका तसतमत 

व्यखक्तसँगमात्र परामशा तलने 

गरेको र यस्तादस्तािेजमा 

तसमान्तीकृत र्गा र 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

तर्शेष राहत र मतहला 

पुरुषलाई अलग अलग 

संरक्षणको प्रार्िान नरहेको 

। 

कायातर्ति स्वीकृतगदाा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायसँग परामशा तलने 

नगरेको र 

यस्तादस्तािेजमा 

तसमान्तीकृत र्गा र 

समुदायलाई लतक्षत 

गरीएको तर्शेष राहतको 

प्रार्िान समेत नरहेको । 

कायातर्तिको प्रतत र 

तनमााणको क्रममा 

गररएको परामशा 

कायाक्रमको उपखस्थतत 

र सहभातगता तर्र्रण । 

५८ 
   ३

.४
.२ 

स्थानीयस्तरको तर्पद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा व्यर्स्थापन 

गदाा लाभाखन्वत समूहमा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

खिीकृत तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन काया 

सिालन तथा राहत 

तर्तरण गने गरे । नगरेको 
? 

०-१ )=% 

स्थानीयस्तरको तर्पद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा 

व्यर्स्थापन गदाा 

लाभाखन्वत समूहमा 

मतहला र र्तिततकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

खिीकृत तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन काया 

सिालन तथा राहत 

तर्तरण गने गरेको । 

स्थानीयस्तरको तर्पद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा व्यर्स्थापन 

गदाा लाभाखन्वत समूहका 

मतहला रकेही 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको तथ्याङ्क राखी 

आपतकालीन काया सिालन 

तथा राहत तर्तरण गने 

गरेको । 

स्थानीयस्तरको तर्पद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, 

नक्साङ्कन तथा व्यर्स्थापन 

गदाा लाभाखन्वत समूहका 

मतहला र र्तिततकरणमा 

परेको समुदायको तथ्याङ्क 

नराखी आपतकालीन काया 

सिालन तथा राहत 

तर्तरण गने गरेको । 

स्थानीयस्तरको तर्पद 

सम्वन्धी तथ्याङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा 

व्यर्स्थापन गदाा 

तलइएको लाभाखन्वत 

समूहका मतहला र 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको तथ्याङ्क तथा 

राखी आपतकालीन 

काया सिालन तथा 

राहत तर्तरणको सूची । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

५९ 
   ३

.४
.३ 

समुदायमा आिाररत 

तर्पद व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

कायागदाा लाभाखन्वत 

समूहमा मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

सहभातगतामा 

उनीहरूलाई पतहलो 

प्राथतमकतामा राखी गने 

गरे । नगरेको ? 

०-१ ) 

समुदायमा आिाररत 

तर्पद व्यर्स्थापन 

सम्वन्धी कायागदाा 

लाभाखन्वत समूहमा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

सहभातगतामा 

उनीहरूलाई पतहलो 

प्राथतमकतामा राखी 

सिालन गने गरेको । 

समुदायमा आिाररत तर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

कायागदाा लाभाखन्वत 

समूहमा मतहला तथा केही 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको सहभातगतामा 

उनीहरूलाई प्राथतमकतामा 

राखी सिालन गने गरेको । 

समुदायमा आिाररत तर्पद 

व्यर्स्थापन सम्वन्धी 

कायागदाा लाभाखन्वत 

समूहमा मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको सहभातगता 

तर्ना उनीहरूलाई तिशेष 

प्राथतमकता नतदइ सिालन 

गने गरेको । 

समुदायमा आिाररत 

तर्पद व्यर्स्थापन 

सम्वन्धी कायाका 

लाभाखन्वत समूह र 

उनीहरूको तदएको 

प्राथतमकता तथा 

सहभातगता तर्र्रण । 

६० 
   ३

.४
.४

 

तर्पद व्यर्स्थापन कोषको 

स्थापना तथा सिालन र 

स्रोत पररचालन गदाा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदाय समेतको 

सहभातगतामा तनणाय गने 

गरे । नगरेको ? 

०-१ ) 

तर्पद व्यर्स्थापन 

कोषको स्थापना तथा 

सिालन र स्रोत 

पररचालन गदाा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

सहभातगतामा तनणाय गने 

गरेको । 

तर्पद व्यर्स्थापन कोषको 

स्थापना तथा सिालन र 

स्रोत पररचालन गदाा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदाय मधे्य तसतमतको 

सहभातगतामा तनणाय गने 

गरेको । 

तर्पद व्यर्स्थापन कोषको 

स्थापना तथा सिालन र 

स्रोत पररचालन गदाा 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको सहभातगतामा 

तर्ना नै तनणाय गने गरेको । 

तर्पद व्यर्स्थापन 

कोषको स्थापना तथा 

सिालन र स्रोत 

पररचालन गदाा मतहला 

तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदाय समेतको 

सहभातगतामा भएको 

उपखस्थतत तर्र्रण । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

६१ 

सेर्ा 

प्रर्ाह 

२० 

पूर्ाािार

तर्कास 

४ 

४
.१.

१
 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पूर्ाािार तथा अन्य 

संरचना तनमााणको लातग 

िर इङ, तिजायन, लगत 

अनुमानतयार गदाा 

संरचना तनमााण भएपतछ 

मतहला, िालिातलका, 

अपािता भएका 

व्यखक्तलेतनिााि प्रयोग गना 

सतकने गरीलैतिक, 

िालरअपाि मैत्री / 

संिेदनशील संरंचनाको 

प्रार्िान सतहत हुने गरे । 

नगरेको ? 

०-१ ) 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पूर्ाािार तथा 

अन्य संरचना तनमााणको 

लातग िर इङ, तिजायन, 

लगत अनुमानतयार गदाा 

मतहला, िालिातलका, 

अपािता भएका 

व्यखक्तलेतनिााि प्रयोग 

गना सतकने गरीलैतिक, 

िालरअपाि 

मैत्रीतथासंिेदनशील 

संरंचना तनमााण हुनेगरी 

स्वीकृत हुने गरेको । 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पूर्ाािार तथा अन्य 

संरचना तनमााणको लातग 

िर इङ, तिजायन, लगत 

अनुमानतयार गदाा अपािता 

भएका व्यखक्तलेतनिााि 

प्रयोग गना सतकने 

गरीभएपतन लैतिक र 

िालमैत्रीतथासंिेदनशील 

संरंचना तनमााण हुनेगरी 

स्वीकृत नहुने गरेको । 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पूर्ाािार तथा अन्य 

संरचना तनमााणको लातग 

िर इङ, तिजायन, लगत 

अनुमानतयार गदाा मतहला ,
िालिातलका र अपािता 

भएका व्यखक्तलेतनिााि 

प्रयोग गना सतकने 

गरीलैतिकिालमैत्रीतथासं

िेदनशील संरंचना तनमााण 

हुनेगरी स्वीकृत नहुने 

गरेको 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पूर्ाािार तथा 

अन्य संरचना तनमााणको 

लातग स्वीकृत िर इङ, 

तिजायन, लगत 

अनुमानतथा संरचना 

तनमााण भएपतछ मतहला, 

िालिातलका, अपािता 

भएका व्यखक्तलेतनिााि 

प्रयोग गना सतकने 

गरीलैतिक, 

िालरअपाि मैत्री / 

संिेदनशील 

संरंचनाकोिर इङ ,
तिजायन भएको प्रमाण 

। 

६२ 
   ४

.१.
२
 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पुर्ाािार तथा 

संरचनाहरु, तशक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामातजकपूर्ाािार सम्वन्धी 

भर्न र अन्य संरचनाहरू 

तनमााण गदाा मतहला, 

अपािता भएकाव्यखक्त 

०-१ )=% 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पुर्ाािार तथा 

संरचनाहरु, तशक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामातजकपूर्ाािार 

सम्वन्धी भर्न र अन्य 

संरचनाहरू तनमााण गदाा 

मतहला, अपािता 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पुर्ाािार तथा 

संरचनाहरु, तशक्षा, स्वास्थ्य 

र अन्य सामातजकपूर्ाािार 

सम्वन्धी भर्न र अन्य 

संरचनाहरूमधे्य केहीको 

मात्रतनमााण गदाा मतहला, 

अपािता भएकाव्यखक्त तथा 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पुर्ाािार तथा 

संरचनाहरु, तशक्षा, स्वास्थ्य 

र अन्य सामातजकपूर्ाािार 

सम्वन्धी भर्न र अन्य 

संरचनाहरू तनमााण गदाा 

मतहला, अपािता 

भएकाव्यखक्त तथा 

स्थानीय तहकाभर्न, 

भौततक पुर्ाािार तथा 

संरचनाहरु, तशक्षा, 

स्वास्थ्य र अन्य 

सामातजकपूर्ाािार 

सम्वन्धी भर्न र अन्य 

संरचनाहरूका िर इङ ,
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

तथा िालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी तनमााण 

गररएको छ ।छैन ? 

भएकाव्यखक्त तथा 

िालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी तनमााण 

हुने गरेको । 

िालमैत्रीयुक्त दृतिकोणिाट 

समेत उपयुक्त हुने गरी 

तनमााण हुने गरेको । 

िालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी तनमााण 

हुने नगरेको । 

न र तनतमात तिजाय

संरचनाको 

कायासम्पन्न 

प्रततरे्दनहरू । 

६३ 
   ४

.१.
३
 

स्थानीय तहले१५०० 

र्गातफटभन्दा िढी प्लीन्थ 

के्षत्रफल भएका तनजी तथा 

सार्ाजतनक भर्न 

तथासंरचना तनमााण 

सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गदाा मतहला, अपािता 

भएका व्यखक्त 

तथािालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी संरचना 

तयार गना तनदेशनतदने 

गररएको छ । छैन ? 

०-१ ) 

स्थानीय तहले१५०० 

र्गातफटभन्दा िढी प्लीन्थ 

के्षत्रफल भएका तनजी 

तथा सार्ाजतनक भर्न 

तथासंरचना तनमााण 

सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गदाा मतहला, अपािता 

भएका व्यखक्त 

तथािालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी संरचना 

तयार गना तनदेशनतदने 

गरेको । 

स्थानीय तहले१५०० 

र्गातफटभन्दा िढी प्लीन्थ 

के्षत्रफल भएका तनजी तथा 

सार्ाजतनक भर्न 

तथासंरचना तनमााण सम्वन्धी 

नक्सा स्वीकृत गदाा मतहला, 

अपािता भएका व्यखक्त 

तथािालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत उपयुक्त 

हुने गरी संरचना तयार 

गनुापने नीतत िनाएको तर 

कायाान्वयन नभएको । 

स्थानीय तहले१५०० 

र्गातफटभन्दा िढी प्लीन्थ 

के्षत्रफल भएका तनजी तथा 

सार्ाजतनक भर्न 

तथासंरचना तनमााण 

सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत 

गदाा मतहला, अपािता 

भएका व्यखक्त 

तथािालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी संरचना 

तयार गना तनदेशनतदनेकुनै 

नीतत नै नभएको र 

हालसम्म यस तिषयमा 

नसोतचएको । 

स्थानीय तहले१५०० 

र्गातफटभन्दा िढी 

प्लीन्थ के्षत्रफल भएका 

तनजी तथा सार्ाजतनक 

भर्न तथासंरचना 

तनमााण सम्वन्धी नक्सा 

स्वीकृत गदाा मतहला, 

अपािता भएका व्यखक्त 

तथािालमैत्रीयुक्त 

दृतिकोणिाट समेत 

उपयुक्त हुने गरी 

संरचना तयार गना 

तनदेशनतदने नीतत र 

स्वीकृत नक्साको प्रतत । 

६४ 
   ४
.१.

४
 

स्थानीय तहले मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

परंपरागत तथा आिुतनक 

०-१ १ 

स्थानीय तहले मतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायलाई 

लतक्षत गरी परंपरागत 

स्थानीय तहले मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

परंपरागत तथा आिुतनक 

स्थानीय तहले मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई लतक्षत गरी 

परंपरागत तथा आिुतनक 

स्थानीय तहले मतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायलाई 

लतक्षत गरी परंपरागत 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

उजाा (जन तर्द्युत, तर्तभन्न 

िैकखिक उजाा स्रोतिाट 

प्राप्त हुने उजाा , 

सुिाररएको चुलो आतद) 
को प्रयोग गना सकारात्मक 

र्ातार्रण र प्रोत्साहन गने 

आयोजनाहरू रहे । 

नरहेको ? 

तथा आिुतनक उजाा (जन 

तर्द्युत, तर्तभन्न 

िैकखिक उजाा स्रोतिाट 

प्राप्त हुने उजाा , 

सुिाररएको चुलो आतद) 
को प्रयोग गना 

सकारात्मक र्ातार्रण र 

प्रोत्साहन गने 

आयोजनाहरू रहेका । 

उजाा (जन तर्द्युत, तर्तभन्न 

िैकखिक उजाा स्रोतिाट 

प्राप्त हुने उजाा, सुिाररएको 

चुलो आतद) को प्रयोग गने 

सोच िनाएको तर 

सकारात्मक र्ातार्रण र 

प्रोत्साहन गने आयोजनाहरू 

नरहेको । 

उजाा (जन तर्द्युत, तर्तभन्न 

िैकखिक उजाा स्रोतिाट 

प्राप्त हुने उजाा , सुिाररएको 

चुलो आतद) को प्रयोग गना 

नीतत तथा सकारात्मक 

र्ातार्रण र प्रोत्साहन गने 

आयोजनाहरू समेत 

नरहेको । 

तथा आिुतनक उजाा 

(जन तर्द्युत, तर्तभन्न 

िैकखिक उजाा 

स्रोतिाट प्राप्त हुने 

उजाा, सुिाररएको चुलो 

आतद) को प्रयोग गना 

सकारात्मक र्ातार्रण 

र प्रोत्साहन गने नीतत 

तथा आयोजनाहरू । 

६५ 
 

प्रजनन् 

स्वास्थ्य 

४ 

४
.२.

१
 

गभार्तीमतहलालाई 

जोखखमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा नलगाउने गरी 

िातषाक नीतत र 

कायाक्रममा प्रजनन् 

स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतत र 

कायाक्रम समारे्श भए । 

नभएको ? 

०-१ )=% 

गभार्तीमतहलालाई 

जोखखमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा नलगा गरी 

िातषाक नीतत र 

कायाक्रममा प्रजनन् 

स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतत र 

कायाक्रम समारे्श गरी 

सो नीतत कायाान्वयन 

गररएको । 

गभार्तीमतहलालाई 

जोखखमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा नलगाउने गरी 

िातषाक नीतत र कायाक्रममा 

प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी 

नीतत र कायाक्रम समारे्श 

भएको तर कायाान्वयन 

नभएको । 

गभार्तीमतहलालाई 

जोखखमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा गलगाउने नीतत 

तथा यसको कायाान्वन 

केहीपतन नभएको । 

गभार्तीमतहलालाई 

जोखखमयुक्त, 

खतरायुक्त काममा 

नलगाउने नीतत र 

यसको अनुगमन 

प्रततरे्दन । 

६६ 
   ४

.२.
२
 

स्थानीय तहको कायाालय ,
अस्पाताल र्ा स्वास्थ्य 

चौकी र सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा 

िच्चालाईस्तनपानका 

०-१ )=% 

स्थानीय तहको कायाालय ,
ताल र्ा स्वास्थ्य अस्पा

चौकी र सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा 

िच्चालाईस्तनपानका 

स्थानीय तहको कायाालय ,
अस्पाताल र्ा स्वास्थ्य 

चौकी र सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा 

िच्चालाईस्तनपानका तनतमत्त 

स्थानीय तहको कायाालय ,
अस्पाताल र्ा स्वास्थ्य 

चौकी र सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा 

िच्चालाईस्तनपानका 

स्थानीय तहको 

कायाालय  ,अस्पाताल 

र्ा स्वास्थ्य चौकी र 

सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

तनतमत्त अलगै्ग कक्षर 

समयको व्यर्स्था र सो 

को व्यर्स्थापन गररएको 

छ । छैन ? 

तनतमत्त अलगै्ग कक्ष र 

समयको व्यर्स्था र सो 

को व्यर्स्थापन गररएको 

। 

अलगै्ग कक्ष र समयको 

व्यर्स्था गने नीतत रहेको तर 

कायाान्वयन नभएको । 

तनतमत्त अलगै्ग कक्ष र 

समयको व्यर्स्था सम्वन्धी 

नीतत तथा यसको 

व्यर्स्थापन केहीपतन 

नभएको । 

िच्चालाईस्तनपानका 

तनतमत्त अलगै्ग कक्ष र 

समयको व्यर्स्था गने 

नीतत र यसको 

अनुगमन प्रततरे्दन । 

६७ 
   ४

.२.
३
 

पररर्ार तनयोजन, मातृ 

तशशु कल्याण, तर्स्ताररत 

खोप, पोषण, जनसंख्या 

तशक्षा र जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकायाक्रम लगायत 

मतहलाहरूको स्वास्थ्य 

सुिार सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरूसंचालन 

गररएका छन् ? 

०-१ १ 

पररर्ार तनयोजन, मातृ 

तशशु कल्याण, तर्स्ताररत 

खोप, पोषण, जनसंख्या 

तशक्षा र जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकायाक्रम लगायत 

मतहलाहरूको स्वास्थ्य 

सुिार सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरूसंचालन 

गररएका । 

पररर्ार तनयोजन, मातृ तशशु 

कल्याण, तर्स्ताररत खोप, 

पोषण, जनसंख्या तशक्षा र 

जनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम 

लगायत मतहलाहरूको 

स्वास्थ्य सुिार सम्बन्धी केही 

तर्शेष कायाक्रमहरू मात्र 

संचालन भएका । 

पररर्ार तनयोजन, मातृ 

तशशु कल्याण, तर्स्ताररत 

खोप, पोषण, जनसंख्या 

तशक्षा र जनस्वास्थ 

सम्बन्धीकायाक्रम लगायत 

मतहलाहरूको स्वास्थ्य 

सुिार सम्बन्धी कुनैपतन 

तर्शेष 

कायाक्रमहरूसंचातलत 

नभएका 

सुते्करी हँुदाको स्वास्थ्य 

अर्स्था सुिार गना, 

तकशोरीहरूको लातग 

प्रजनन र यौन तशक्षा 

आदानप्रदान गना, 

एचआईभी एि्स, 

स्तनक्यान्सर, 

पाठेघरको क्यान्सर र 

आि खसे्न अर्स्था 

सुिार गने र 

स्वास्थतशतर्रहरू राखे्न 

जस्ता मतहलाको 

स्वास्थ्य सुिार सम्वन्धी 

कायाकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी 

संख्या । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

६८ 
   ४

.२.
४
 

मतहला, गररि, तनमुखा र 

ितिततकरणमा परेका 

व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य 

तिमा गना सहजीकरण र 

सहयोगगने कायाक्रम र 

िजेट भए । नभएको ? 

०-१ ) 

मतहला, गररि, तनमुखा र 

ितिततकरणमा परेका 

व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य 

तिमा गना सहजीकरण र 

सहयोगगने कायाक्रम र 

िजेट कायाान्वयनमा 

रहेको । 

मतहला, गररि, तनमुखा र 

ितिततकरणमा परेका 

व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य तिमा 

गना सहजीकरण र 

सहयोगगने कायाक्रम 

भएपतन िजेट तर्तनयोजन 

नभएको । 

मतहला, गररि, तनमुखा र 

ितिततकरणमा परेका 

व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य 

तिमा गना सहजीकरण र 

सहयोगगने कायाक्रम र 

िजेट नभएको । 

मतहला, गररि, तनमुखा 

र ितिततकरणमा परेका 

व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य 

तिमा गना सहजीकरण र 

सहयोगगने चालु िषाको 

कायाक्रम र िजेट 

भएको प्रतत र गतिषाको 

समीक्षा प्रततरे्दन । 

६९ 
 

तश
क्ष

ा 
क

ाय
ाक्र

म
 

४ 

४
.३.

१ 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका तर्द्यालय 

जाने उमेरका सिै 

िालिातलकालाई 

तर्द्यालयमा भनाागराउने 

प्रर्न्ध तमलाए । 

नतमलाएको ? 

०-१ )=% 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका तर्द्यालय 

जाने उमेरका सिै 

िालिातलकालाई 

तर्द्यालयमा भनाागराउने 

प्रर्न्ध तमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका तर्द्यालय 

जाने उमेरका सिै 

िालिातलकालाई 

तर्द्यालयमा भनाागराउने 

नीतत भएपतन पयााप्त प्रयास 

नभएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका तर्द्यालय 

जाने उमेरका सिै 

िालिातलकालाई 

तर्द्यालयमा भनाागराउने 

प्रर्न्ध नतमलाएको । 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका 

तर्द्यालय जाने उमेरका 

सिै िालिातलकालाई 

तर्द्यालयमा भनाागराउने 

तनणाय तथा यसको 

कायाान्वयन प्रततरे्दन । 

७० 
   ४

.३.
२
 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका आतथाक 

अर्स्था कमजोर भएका 

पररर्ारका िातलका तथा 

र्तिततकरणमा परेका 

समूदायकासिै 

िालिातलकालाई तदर्ा 

खाजा, तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक 

०-१ ) 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका आतथाक 

अर्स्था कमजोर भएका 

पररर्ारका िातलका तथा 

र्तिततकरणमा परेका 

समूदायकासिै 

िालिातलकालाई तदर्ा 

खाजा, तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका आतथाक 

अर्स्था कमजोर भएका 

केही पररर्ारका िातलका 

तथा र्तिततकरणमा परेका 

समूदायकाकेही 

िालिातलकालाई तदर्ा 

खाजा, तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका आतथाक 

अर्स्था कमजोर भएका 

पररर्ारका िातलका तथा 

र्तिततकरणमा परेका 

समूदायकाकुनै 

िालिातलकालाई पतन तदर्ा 

खाजा, तनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक 

स्थानीय तहलेआफ्नो 

पातलका तभत्रका 

आतथाक अर्स्था 

कमजोर भएका 

पररर्ारका िातलका 

तथा र्तिततकरणमा 

परेका समूदायकासिै 

िालिातलकालाई तदर्ा 

खाजा, तनशुल्क 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था गरी 

तनश्पक्ष तर्तरण हुने प्रर्न्ध 

तमलाए । नतमलाएको ? 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था गरी 

तनश्पक्ष तर्तरण हुने 

प्रर्न्ध तमलाएको । 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था गरी 

तनश्पक्ष तर्तरण हुने प्रर्न्ध 

तमलाएको । 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था गरी 

तनश्पक्ष तर्तरण हुने प्रर्न्ध 

नतमलाएको । 

पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक 

सामाग्री तथा पोसाक 

उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था 

गरी तनश्पक्ष तर्तरण हुने 

प्रर्न्ध तमलाउने 

कायाक्रम तथा 

कायाान्वयन प्रततरे्दन । 

७१ 
   ४

.३.
३
 

अतशतक्षत मतहलाहरूको 

लातगतशक्षा सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरू संचातलत 

भए । नभएका ? (जसै्तः  

अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ 

तथा तकशोरी कक्षाहरू, 

साथी तशक्षा, कायामूलक 

प्रौढ तशक्षा, िच्चादेखख 

िच्चा कक्षा, आतद ) 
(कायाकम संख्या र पटक 

तथा सहभागी संख्या) 

०-१ )=% 

अतशतक्षत मतहलाहरूको 

लातगतशक्षा सम्बन्धी 

तर्शेष कायाक्रमहरू 

अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ 

तथा तकशोरी कक्षाहरू, 

साथी तशक्षा, कायामूलक 

प्रौढ तशक्षा, िच्चादेखख 

िच्चा कक्षा, आतद 

संचालन भएका । 

अतशतक्षत मतहलाहरूको 

लातगतशक्षा सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरू 

अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ तथा 

तकशोरी कक्षाहरू, साथी 

तशक्षा, कायामूलक प्रौढ 

तशक्षा, िच्चादेखख िच्चा 

कक्षा, आतद संचालन गने 

नीतत भएपतन िजेट 

तर्तनयोजन नभएको । 

अतशतक्षत मतहलाहरूको 

लातगतशक्षा सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरू 

अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ 

तथा तकशोरी कक्षाहरू, 

साथी तशक्षा, कायामूलक 

प्रौढ तशक्षा, िच्चादेखख 

िच्चा कक्षाआतद कुनैपतन 

संचालन नभएको । 

अतशतक्षत 

मतहलाहरूको 

लातगतशक्षा सम्बन्धी 

तर्शेष कायाक्रमहरू 

अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ 

तथा तकशोरी कक्षाहरू, 

साथी तशक्षा, कायामूलक 

प्रौढ तशक्षा, िच्चादेखख 

िच्चा कक्षाआतद 

संचालनको उपखस्थतत र 

चनुगमन प्रततरे्दन । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

७२ 
   ४

.३.
४
 

तर्द्यालयमा छात्र र 

छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, तकशोरी 

छात्राको लागी प्याि र 

यौन तशक्षा तथा 

सहजीकरण कायाक्रम 

संचालन हुने गरे । नगरेको 
? 

०-१ १ 

तर्द्यालयमा छात्र र 

छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, तकशोरी 

छात्राको लागी प्याि र 

यौन तशक्षा तथा 

सहजीकरण कायाक्रम 

संचालन हुने गरेको । 

केही तर्द्यालयमा छात्र र 

छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, तकशोरी छात्राको 

लागी प्याि र यौन तशक्षा 

तथा सहजीकरण सम्वन्धी 

तसतमत कायाक्रम संचालन 

हुने गरेको । 

तर्द्यालयमा छात्र र 

छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, तकशोरी 

छात्राको लागी प्याि र यौन 

तशक्षा तथा सहजीकरण 

जस्ता कुनै कायाक्रम 

संचालन हुने नगरेको । 

तर्द्यालयमा छात्र र 

छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट 

शौचालय, तकशोरी 

छात्राको लागी प्याि र 

यौन तशक्षा तथा 

सहजीकरण कायाक्रम 

संचालन तथा 

अनुगमनका 

प्रततरे्दनहरु । 

७३ 
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गाउँपातलका । 

नगरपातलकामा सफा 

तपउने पानी, सफासँग हात 

िुने व्यर्स्था, मतहला र 

पुरुषका लातग अलगै्ग 

शौचालयको व्यर्स्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग 

गने प्रर्न्ध भए । नभएको 
? 

०-१ १ 

गाउँपातलका । 

नगरपातलकामा सफा 

तपउने पानी, सफासँग 

हात िुने व्यर्स्था, मतहला 

र पुरुषका लातग अलगै्ग 

शौचालयको व्यर्स्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग 

गने प्रर्न्ध भएको । 

गाउँपातलका । 

नगरपातलकामा सफा तपउने 

पानी, सफासँग हात िुने 

व्यर्स्था, मतहला र पुरुषका 

लातग एउटै शौचालयको 

व्यर्स्थाभएको । 

गाउँपातलका । 

नगरपातलकामा सफा 

तपउने पानी, सफासँग हात 

िुने व्यर्स्था, मतहला र 

पुरुषका लातग अलगै्ग 

शौचालयको व्यर्स्था, र 

स्यानीटाइजरको उपयोग 

गने प्रर्न्ध नभएको । 

गाउँपातलका । 

नगरपातलकामा सफा 

तपउने पानी, सफासँग 

हात िुने व्यर्स्था, 

मतहला र पुरुषका लातग 

अलगै्ग शौचालयको 

व्यर्स्था, र 

स्यानीटाइजरको 

उपयोग गने प्रर्न्ध भए 

। नभएको अनुगमन 

गने । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

७४ 
   ४

.४
.२

 

स्थानीय तहको आयोजना 

तथा स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा र्िा र्िामा 

खुला तदसामुख्त पातलका, 

घरघरमा शौचालय, िाँिा 

र गौिंामा पोखरी, टोल 

सफाइ अतभयान जस्ता 

कायाक्रम सिालन हुने गरे 

। नगरेको ? 

०-१ )=% 

स्थानीय तहको आयोजना 

तथा स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा र्िा 

र्िामा खुला तदसामुख्त 

पातलका, घरघरमा 

शौचालय, िाँिा र 

गौिंामा पोखरी, टोल 

सफाइ अतभयान जस्ता 

कायाक्रम सिालन हुने 

गरेको । 

स्थानीय तहको आयोजना 

तथा स्थानीय मतहलाहरुको 

सक्रीय सहभातगतामाकेही 

र्िामा खुला तदसामुख्त 

पातलका, घरघरमा शौचालय, 

िाँिा र गौिंामा पोखरी, 

टोल सफाइ अतभयान जस्ता 

कायाक्रम सिालन भएको । 

स्थानीय तहको आयोजना 

तथा स्थानीय मतहलाहरुको 

सक्रीय सहभातगतामा र्िा 

र्िामा खुला तदसामुख्त 

पातलका, घरघरमा 

शौचालय, िाँिा र गौिंामा 

पोखरी, टोल सफाइ 

अतभयान जस्ता कायाक्रम 

सिालन हुने नगरेको । 

स्थानीय तहको 

आयोजना तथा स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा र्िा 

र्िामा खुला तदसामुख्त 

पातलका, घरघरमा 

शौचालय, िाँिा र 

गौिंामा पोखरी, टोल 

सफाइ अतभयान जस्ता 

कायाक्रम सिालन गने 

िजेट र संचालन 

प्रततरे्दन । 

७५ 
   ४

.४
.३ 

कुतहने र नकुतहने घरायसी 

फोहोर छुट्याउने व्यर्स्था, 

फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीिाट करेसा िाली 

तथा गमला र फुलिारी 

जस्ता कायाक्रममा मतहला 

र पुरूषको समान 

सहभातगता हुनुपने जस्ता 

चेतना अतभिुखि कायाक्रम 

सिालन हुने गरे । 

०-१ )=% 

कुतहने र नकुतहने 

घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यर्स्था, 

फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीिाट करेसा िाली 

तथा गमला र फुलिारी 

जस्ता कायाक्रममा मतहला 

र पुरूषको समान 

सहभातगता हुनुपने जस्ता 

चेतना अतभिुखि 

कुतहने र नकुतहने घरायसी 

फोहोर छुट्याउने व्यर्स्था, 

फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा भान्छाको 

फोहोर र पानीिाट करेसा 

िाली तथा गमला र 

फुलिारी जस्ता कायाक्रममा 

मतहला र पुरूषको समान 

सहभातगता हुनुपने जस्ता 

चेतना अतभिुखि कायाक्रम 

सिालन गने िजेट तथा 

कायाक्रम रहेको तर 

कुतहने र नकुतहने घरायसी 

फोहोर छुट्याउने व्यर्स्था, 

फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीिाट करेसा िाली तथा 

गमला र फुलिारी जस्ता 

कायाक्रममा मतहला र 

पुरूषको समान 

सहभातगता हुनुपने जस्ता 

चेतना अतभिुखि कायाक्रम 

सिालन हुने नगरेको । 

कुतहने र नकुतहने 

घरायसी फोहोर 

छुट्याउने व्यर्स्था, 

फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा 

भान्छाको फोहोर र 

पानीिाट करेसा िाली 

तथा गमला र फुलिारी 

जस्ता कायाक्रममा 

मतहला र पुरूषको 

समान सहभातगता 

हुनुपने जस्ता चेतना 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

नगरेको ? कायाक्रम सिालन हुने 

गरेको । 

कायाान्वयन नभएको । अतभिुखि कायाक्रमको 

स्वीकृत िजेट र 

सिालन प्रततरे्दन । 

७६ 
   ४

.४
.४

 

मतहलाहरू िढीमात्रामा 

संलग्न हुने कायामा 

सफापानीको सहज 

व्यर्स्थाका लातग स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भिारण, परंपरागत 

इनार र कुर्ाको 

पुनजीतर्करण र 

ररचातजाङ कायाक्रम 

सिालन हुने गरे । 

नगरेको ? 

०-१ )=% 

मतहलाहरू िढीमात्रामा 

संलग्न हुने कायामा 

सफापानीको सहज 

व्यर्स्थाका लातग स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भिारण, परंपरागत 

इनार र कुर्ाको 

पुनजीतर्करण र 

ररचातजाङ कायाक्रम 

सिालन हुने नगरेको । 

मतहलाहरू िढीमात्रामा 

संलग्न हुने कायामा 

सफापानीको सहज 

व्यर्स्थाका लातग स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा आकासेपानी 

संकलन र भिारण, 

परंपरागत इनार र कुर्ाको 

पुनजीतर्करण र ररचातजाङ 

कायाक्रम सिालन गने 

कायाक्रम रहेको तर 

कायाान्वयन नभएको । 

मतहलाहरू िढीमात्रामा 

संलग्न हुने कायामा 

सफापानीको सहज 

व्यर्स्थाका लातग स्थानीय 

मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भिारण, परंपरागत इनार 

र कुर्ाको पुनजीतर्करण र 

ररचातजाङ कायाक्रम 

सिालन हुने नगरेको । 

स्थानीय मतहलाहरुको 

सक्रीय सहभातगतामा 

आकासेपानी संकलन र 

भिारण, परंपरागत 

इनार र कुर्ाको 

पुनजीतर्करण र 

ररचातजाङ कायाक्रम 

सिालन िजेट र 

प्रततरे्दन । 
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४
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.१ 

स्थानीय सरकारकोयोजना 

तजुामा गदाा िेरोजगार तथा 

गरीिीको नक्साङ्कनको 

समेत आिार तलईमतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

कायाक्रमहरू राखे्न र 

िातषाक िजेटमा समारे्श 

गरी कायाान्वयन गररएको 

छ । छैन ? 

०-१ ) 

स्थानीय 

सरकारकोयोजना तजुामा 

गदाा िेरोजगार तथा 

गरीिीको नक्साङ्कनको 

समेत आिार तलईमतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

कायाक्रमहरू राखे्न 

गररएको र िातषाक 

िजेटमा समारे्श गरी 

कायाान्वयन गररएको । 

स्थानीय सरकारकोयोजना 

तजुामा गदाा िेरोजगार तथा 

गरीिीको नक्साङ्कनको 

समेत आिार तलईमतहला 

तथा ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

केही कायाक्रमहरू राखे्न 

गररएको तर र िातषाक 

िजेटमा समारे्श गरी 

कायाान्वयननभएको। 

स्थानीय सरकारकोयोजना 

तजुामा गदाा िेरोजगार तथा 

गरीिीको नक्साङ्कनको 

समेत आिार तलईमतहला 

तथा ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ 

हुने स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक 

कुनै कायाक्रम राखे्न 

नगररएको । 

स्थानीय 

सरकारकोयोजना 

तजुामा गनुा अगाति 

िेरोजगार तथा 

गरीिीको नक्साङ्कनको 

समेत आिार 

तलईमतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई प्रत्यक्ष 

लाभ हुने 

स्वरोजगारमूलक, 

आयमूलक र 

सीपमूलक कायाकमको 

तर्षयर्सु्त, िजेट तथा 

संख्या 

७८ 
   ४

.५
.२ 

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार तथा 

िैदेतशक रोजगारीमा जाने 

मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता 

तर्कासको लातग 

कायाक्रमहरू तय गरी 

कायाान्वयर्न गने गरे । 

०-१ ) 

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार तथा 

िैदेतशक रोजगारीमा 

जाने मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता 

तर्कासको लातग 

कायाक्रमहरू तय गरी 

कायाान्वयर्न गने गरेको 

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार तथा 

िैदेतशक रोजगारीमा जाने 

मतहला तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायकोक्षमता 

तर्कासको लातग 

कायाक्रमहरू तय गरेको तर 

कायाान्वयर्न नभएको । 

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार तथा 

िैदेतशक रोजगारीमा जाने 

मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको 

समुदायकोक्षमता 

तर्कासको लातग 

कायाक्रमहरू तय नगरेको 

र कुनै त्यस्ता कायाक्रम 

स्थानीय 

सरकारलेस्वरोजगार 

तथा िैदेतशक 

रोजगारीमा जाने मतहला 

तथा ितिततकरणमा 

परेको समुदायकोक्षमता 

तर्कासको लातग 

गररएका 

कायाक्रमहरूको संख्या 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

नगरेको ? (कायाकम 

संख्या र उपखस्थतत) 
। कायाान्वयर्न नभएको । र उपखस्थतत  ,तथा 

स्वीकृत कायाक्रम । 

७९ 
   ४

.५
.३ 

ग्रामीण 

मतहलाप्रातर्तिकहरू (पशु 

सेर्ा, कृतष, स्वास्थ्य र 

पूर्ाािार सम्बन्धी 

प्रातर्तिक) रसामातजक 

पररचालक तयार गने गरे । 

नगरेको ? (मनोनयन, 

तनयुखक्त र्ा गठन र 

तातलमसम्बन्धी सुचकाँक) 

०-१ )=% 

ग्रामीण 

मतहलाप्रातर्तिकहरू 

(पशु सेर्ा, कृतष, स्वास्थ्य 

र पूर्ाािार सम्बन्धी 

प्रातर्तिक) रसामातजक 

पररचालक तयार गने 

गरेको । 

ग्रामीण मतहलाप्रातर्तिकहरू 

(पशु सेर्ा, कृतष, स्वास्थ्य र 

पूर्ाािार सम्बन्धी प्रातर्तिक) 
रसामातजक पररचालक 

तयार गने नीतत रहेको तर 

कायाान्वयन नभएको । 

ग्रामीण 

मतहलाप्रातर्तिकहरू (पशु 

सेर्ा, कृतष, स्वास्थ्य र 

पूर्ाािार सम्बन्धी 

प्रातर्तिक) रसामातजक 

पररचालक तयार गने 

नगरेको । 

ग्रामीण 

मतहलाप्रातर्तिकहरू 

(पशु सेर्ा, कृतष, 

स्वास्थ्य र पूर्ाािार 

सम्बन्धी प्रातर्तिक) 
रसामातजक पररचालक 

तयार गने गने तनणाय र 

मनोनयन, तनयुखक्त र्ा 

गठन र तातलमसम्बन्धी 

तर्र्रण । 

८० 
   ४

.५
.४

 

गररि तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायको पहँुच र 

क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको 

व्यर्स्थापनमा पातलकाको 

कायाक्रम कायाान्वयन भए 

। नभएको  ?  

०-१ ) 

गररि तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको पहँुच र 

क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको 

व्यर्स्थापनमा 

पातलकाको कायाक्रम 

कायाान्वयन भएको । 

गररि तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायको पहँुच र 

क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको व्यर्स्थापनमा 

पातलकाको कायाक्रम भएको 

तर कायाान्वयन नभएको । 

गररि तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायको पहँुच र 

क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको 

व्यर्स्थापनमा पातलकाको 

कायाक्रम नभएको । 

गररि तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायको पहँुच र 

क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी 

पसलहरूको 

व्यर्स्थापनमा 

पातलकाको कायाक्रम र 

अनुगमन प्रततरे्दन । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

८१ 

सु
श

ास
न

 त
थ

ा 
उ

त्त
र
द

ात
य

त्व
 २

०
 

सु
श

ास
न
 

४ 

५
.१.

१
 

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेर्ा प्रर्ाह, तर्कास 

तनमााण र स्थानीय 

शासनका तिषयमा 

कायापातलका तथा 

सभािाट नीतत, कानून 

जारी गरी सोही कानून 

िमोतजम सम्बखन्धत 

अतिकारीिाट तनणाय गरी 

कामकाज गने गरेको र्ा 

तदथा तनणाय गरी 

कामकाज हुने गरेको ? 

०-१ ) 

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेर्ा प्रर्ाह, तर्कास 

तनमााण र स्थानीय 

शासनका तिषयमा 

कायापातलका तथा 

सभािाट नीतत, कानून 

जारी गरी सोही कानून 

िमोतजम सम्बखन्धत 

अतिकारीिाट तनणाय गरी 

कामकाज गने गरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय सेर्ा 

प्रर्ाह, तर्कास तनमााण र 

स्थानीय शासनका तिषयमा 

कायापातलका तथा सभािाट 

नीतत, कानून जारी गरेपतन 

सम्बखन्धत अतिकारीिाट 

तदथा तनणाय गरी कामकाज 

हुने गरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेर्ा प्रर्ाह, तर्कास 

तनमााण र स्थानीय 

शासनका तिषयमा तदथा 

तनणाय गरी कामकाज हुने 

गरेको । 

स्थानीय तहले स्थानीय 

सेर्ा प्रर्ाह, तर्कास 

तनमााण र स्थानीय 

शासनका तिषयमा 

कायापातलका तथा 

सभािाट नीतत, कानून 

जारी र कानून िमोतजम 

सम्बखन्धत अतिकारीिाट 

भएका तनणाय । 

८२ 
   ५

.१.
२
 

स्थानीय तहले तर्तिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभातगता, भ्रिाचार 

तिरूि शून्य 

सहनशीलता, सेर्ा 

प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रातिकार 

जस्ता नीतत कायाान्वयनमा 

०-१ ) 

स्थानीय तहले तर्तिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभातगता, भ्रिाचार 

तिरूि शून्य 

सहनशीलता, सेर्ा 

प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रातिकार 

जस्ता नीतत 

स्थानीय तहले तर्तिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभातगता, भ्रिाचार 

तिरूि शून्य सहनशीलता, 
सेर्ा प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र 

मतहला तथा र्तिततकरणमा 

परेको समुदायलाई 

अग्रातिकार जस्ता केही 

नीततमात्र कायाान्वयनमा 

ल्याएको । 

स्थानीय तहले तर्तिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभातगता, भ्रिाचार 

तिरूि शून्य सहनशीलता, 
सेर्ा प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रातिकार 

जस्ता कुनै नीतत 

कायाान्वयनमा नल्याएको । 

स्थानीय तहले तर्तिको 

शासन, व्यापक 

जनसहभातगता, 
भ्रिाचार तिरूि शून्य 

सहनशीलता, सेर्ा 

प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र 

मतहला तथा 

र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई 

अग्रातिकार जस्ता नीतत 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

ल्याए । नल्याएको ? कायाान्वयनमा ल्याएको । र कायाान्वयन प्रततरे्दन 

। 

८३ 
   ५

.१.
३
 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्िताहरूका के्षत्रमा 

कायाक्रमतय गरी 

कायाान्वयन गने गरेको छ 

? (कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 

०-१ ) 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्िताहरूका के्षत्रमा 

कायाक्रमतय गरी 

कायाान्वयन गने गरेको । 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्घताहरूका के्षत्रमा 

कायाक्रमतय भएपतन 

कायाान्वयन नभएको । 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्िताका के्षत्रमा कुनै 

कायाक्रमतय नभएको तथा 

कुनै कायाान्वयन नभएको । 

मतहला तर्कासकालातग 

भएका िेइतजि घोषणा 

पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्िताहरूका 

के्षत्रमा स्वीकृत तथा 

सिातलत 

कायाक्रमसंख्या र 

उपखस्थतत । 

८४ 
   ५

.१.
४
 

संयुक्तरािर सङ्घीय िाल 

अतिकार महासन्धी, १९८९ 

मा गररएको प्रततििता 

कायाान्वयनगना 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन गरी 

कायाक्रमहरू समयैमा 

सम्पन्न गरेको छ ? 

०-१ )=% 

संयुक्तरािर सङ्घीय िाल 

अतिकार महासन्धी, 

१९८९ मा गररएको 

प्रततििता 

कायाान्वयनगना 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन गरी 

कायाक्रमहरू समयैमा 

सम्पन्न गने गरेको । 

संयुक्तरािर सङ्घीय िाल 

अतिकार महासन्धी, १९८९ 

मा गररएको प्रततििता 

कायाान्वयनगना 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन भएपतन 

कायाक्रमहरू कायाान्वयन 

नभएको। 

संयुक्तरािर सङ्घीय िाल 

अतिकार महासन्धी, १९८९ 

मा गररएको प्रततििता 

कायाान्वयनगनेकुनै 

कायाक्रममा रकम 

तर्तनयोजन नभएको र 

हालसम्म कुनै कायाक्रम 

नभएको । 

संयुक्तरािर सङ्घीय िाल 

अतिकार महासन्धी, 

१९८९ मा गररएको 

प्रततििता 

कायाान्वयनगने 

कायाक्रममा तर्तनयोतजत 

िजेट तथा कायाकम 

संख्या, कायाकम 

संचालन भएको संख्या 

र उपखस्थतत । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

८५ 
 

उ
त्त

र
द

ात
य

त्व
 र

ज
र्

ाफ
दे

तह
त

ा 

४ 

५
.२.

१
 

स्थानीयसरकारले तनयतमत 

रुपमा कायाक्रमको 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण गने गरे 

। नगरेको ? 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमत रुपमा 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

परीक्षण, सामातजक 

परीक्षण, सार्ाजतनक 

सुनुर्ाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण गने 

गरेको । 

स्थानीयसरकारले आकल 

झुकल केही कायाक्रमको 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्ाजतनकीकरण 

गने गरेको । 

स्थानीयसरकारले कुनै 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

परीक्षण, सामातजक 

परीक्षण, सार्ाजतनक 

सुनुर्ाई, तनयतमत पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण गने 

नगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमत रुपमा 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

परीक्षण, सामातजक 

परीक्षण, सार्ाजतनक 

सुनुर्ाई, तनयतमत 

पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

गरेको प्रतत र 

कायाक्रमको उपखस्थतत। 

८६ 
   ५

.२.
२
 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथा 

समुदायकासदस्यको 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथा 

समुदायकोउपखस्थतत 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा िखिततकरणमा 

परेका व्यखक्त तथा 

समुदायको कतहले 

काहीमँात्रउपखस्थतत 

रहनेगरेको । 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथा 

समुदायकोउपखस्थतत 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रमको उपखस्थतत 

रतजिर र 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्तकोउपखस्थतत । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

उपखस्थतत रहनेगरे । 

नगरेको ? 

रहनेगरेको । रहनेनगरेको । 

८७ 
   ५

.२.
३
 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथासमुदायको 

तफा िाट स्थानीय 

सरकारले तलएको नीतत 

तथा कायाकम र सो को 

कायाान्वयकातर्षयमा 

आर्ाज उठ्ने गरे । 

नगरेको र यसरी उठेका 

प्रश्न उपर स्थानीय 

सरकारिाट सम्बोिन हुने 

गरे । नगरेको ? 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथासमुदायको 

तफा िाट स्थानीय 

सरकारले तलएको नीतत 

तथा कायाकम र सो को 

कायाान्वयकातर्षयमा 

उठेका प्रश्न उपर स्थानीय 

सरकारिाट सम्बोिन हुने 

गरेको । 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट र 

सूचनाको सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा िखिततकरणमा 

परेका व्यखक्त 

तथासमुदायको तफा िाट 

स्थानीय सरकारले तलएको 

नीतत तथा कायाकम र सो 

को कायाान्वयकातर्षयमा 

उठेका प्रश्नमधे्य केहीकोमात्र 

स्थानीय सरकारिाट 

सम्बोिन हुने गरेको । 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार भेटघाट 

र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथासमुदायको 

तफा िाट स्थानीय 

सरकारले तलएको नीतत 

तथा कायाकम र सो को 

कायाान्वयकातर्षयमा 

आर्ाज उठ्ने गरे पतन 

यसमा स्थानीय 

सरकारिाट सम्बोिन हुने 

नगरेको । 

स्थानीयसरकारले गने 

सार्ाजतनक परीक्षण, 
सामातजक परीक्षण, 
सार्ाजतनक सुनुर्ाई, 

तनयतमत पत्रकार 

भेटघाट र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका 

व्यखक्त तथासमुदायको 

तफा िाट स्थानीय 

सरकारले तलएको नीतत 

तथा कायाकम र सो को 

कायाान्वयकातर्षयमा 

आर्ाज उठेका प्रश्न र 

त्यसमा स्थानीय 

सरकारिाट 

सम्बोिनको अतभलेख । 

८८ 
   ५
.२.

४
 

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतततनति र 
०-१ ) 

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतततनति र 

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतततनति र कमाचारीको 

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतततनति र 

स्थानीय सरकारका 

जनप्रतततनति र 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

कमाचारीको आचार 

संतहता स्वीकृत गरी 

कायाान्वयनमा ल्याए । 

नल्याएको ? 

कमाचारीको आचार 

संतहता स्वीकृत गरी 

कायाान्वयनमा ल्याएको । 

आचार संतहता स्वीकृत गरे 

पतन कायाान्वयनमा 

आइनसकेको । 

कमाचारीको आचार संतहता 

स्वीकृत गरी कायाान्वयनमा 

नल्याएको । 

कमाचारीको स्वीकृत 

आचार संतहता । 

८९ 
 

सू
च

न
ा 
त

थ
ा 
सं

च
ार

 

४ 

५
.३.

१ 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमतरुपमा समग्र 

र्ातषाक योजना तथा 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

गने गरे । नगरेकोर 

मतहला, िालिातलका र 

आतदर्ासी जनजातत, 

मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा, दतलत, 

अपािता 

भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलाई लतक्षत 

गरेर राखेको कायाक्रम 

तथा िजेट सरोकारर्ालाले 

थाहा पाउनेगरी 

सार्ाजतनकगरे। नगरेको ? 

०-१ १ 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमतरुपमा समग्र 

र्ातषाक योजना तथा 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

गने गरेकोर मतहला, 

िालिातलका र 

आतदर्ासी जनजातत, 

मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा, दतलत, 

अपािता 

भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलाई लतक्षत 

गरेर राखेको कायाक्रम 

तथा िजेट 

सरोकारर्ालाले थाहा 

पाउनेगरी 

सार्ाजतनकगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमतरुपमा समग्र र्ातषाक 

योजना तथा कायाक्रमको 

सार्ाजतनक गने गरे पतन 

मतहला, िालिातलका र 

आतदर्ासी जनजातत, मिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा, दतलत, 

अपािता भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलाई लतक्षत 

गरेर राखेको कायाक्रम तथा 

िजेट सरोकारर्ालाले थाहा 

पाउनेगरी 

सार्ाजतनकनगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमतरुपमा समग्र 

र्ातषाक योजना तथा 

कायाक्रमको सार्ाजतनक 

गने नगरेकोर मतहला, 

िालिातलका र आतदर्ासी 

जनजातत, मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा, दतलत, 

अपािता 

भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलाई लतक्षत 

गरेर राखेको कायाक्रम 

तथा िजेट सरोकारर्ालाले 

थाहा पाउनेगरी 

सार्ाजतनकनगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

तनयतमतरुपमा समग्र 

गरेको र्ातषाक योजना 

तथा कायाक्रमको 

सार्ाजतनकीकरण र 

मतहला, िालिातलका र 

आतदर्ासी जनजातत, 

मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा, दतलत, 

अपािता 

भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लतक्षत 

कायाक्रम तथा िजेट 

सार्ाजतनकगरेको 

अतभलेख । 

९० 
 

 
 ५

.३.
२
 स्थानीयसरकारले स्थानीय 

सूचना स्थानीय भाषामा 

प्रर्ाह तथा प्रशारण गने 

०-१ ) 

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय सूचना स्थानीय 

भाषामा प्रर्ाह तथा 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

सूचना स्थानीय भाषामा 

प्रर्ाह तथा प्रशारण गने 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

सूचना स्थानीय भाषामा 

प्रर्ाह तथा प्रशारण गने 

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय सूचनाहरू 

स्थानीय भाषामा प्रर्ाह 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

गरे । नगरेको ? प्रशारण गने गरेको । नीतत रहेको तर कायाान्वयन 

नभएको । 

नगरेको । तथा प्रशारण गरेको 

तर्र्रण । 

९१ 
   ५

.३.
३
 

के स्थानीयसरकारले 

स्थानीय रेतियो, एफ.एम. 
र छापा माध्यमद्वारा 

समारे्शीकरण तथा 

लैंतगकसमानता सम्बन्धी 

सूचना प्रर्ाह गरी 

जनतालाई सुसुतचत गने 

गरेको छ ? 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय रेतियो, एफ.एम. 
र छापा माध्यमद्वारा 

समारे्शीकरण तथा 

लैंतगकसमानता सम्बन्धी 

सूचना प्रर्ाह गरी 

जनतालाई सुसुतचत गने 

गरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

रेतियो, एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्बाटकेहीमात्र 

समारे्शी तथा 

लैंतगकसमानता सम्बन्धी 

सूचना प्रर्ाह गरी जनतालाई 

सुसुतचत गने गरेको । 

स्थानीयसरकारले स्थानीय 

रेतियो, एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्बाट समारे्शीकरण 

तथा लैंतगकसमानता 

सम्बन्धी सूचना प्रर्ाह गरी 

जनतालाई सुसुतचत गने 

नगरेको । 

स्थानीयसरकारले 

स्थानीय रेतियो, 

एफ.एम. र छापा 

माध्यमद्वारा 

समारे्शीकरण तथा 

लैंतगकसमानता सम्बन्धी 

प्रर्ातहत सूचनाको प्रतत 

। 

९२ 
   ५

.३.
४
 

के स्थानीयस्तरमा मतहला, 

िालिातलका सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासी जनजातत, 

दतलतमिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएको व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लगायत 

अन्यलतक्षत समुहहरूको 

सूचना, तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 

प्रर्ाहिाट यीर्गाहरूको 

जनचेतनामा रृ्खि भएको 

०-१ )=% 

स्थानीयस्तरमा मतहला, 

िालिातलका सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासी जनजातत, 

दतलतमिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएको व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लगायत 

अन्यलतक्षत समुहहरूको 

सूचना, तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी 

कायाक्रमको प्रर्ाहिाट 

यीर्गाहरूको 

स्थानीयस्तरमा मतहला, 

िालिातलका सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासी जनजातत, 

दतलतमिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएको व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लगायत 

अन्यलतक्षत समुहहरूको 

सूचना, तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 

प्रर्ाह भएपतन यसिाट 

यीर्गाहरूको जनचेतनामा 

स्थानीयस्तरमा मतहला, 

िालिातलका सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासी जनजातत, 

दतलतमिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएको व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लगायत 

अन्यलतक्षत समुहहरूको 

सूचना, तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको 

प्रर्ाह नभएको र स्थानीय 

तहका कायाक्रमिाट 

के स्थानीयस्तरमा 

मतहला, िालिातलका 

सिै जातजाततका तर्पन्न 

िगा (आतदर्ासी 

जनजातत, दतलतमिेशी, 

मुखश्लम, तपछिार्गा) 
अपािता भएको 

व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररक लगायत 

अन्यलतक्षत 

समुहहरूको सूचना, 

तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

छ ? (आिार तथ्याँकसँग 

समेत तुलना गना सतकने) 
जनचेतनामा रृ्खि भएको 

। 

रृ्खि भएको आिार नभएको 

। 

यीर्गाहरूको जनचेतनामा 

रृ्खि नभएको । 

कायाक्रमको प्रर्ाहिाट 

यीर्गाहरूको 

जनचेतनामा रृ्खि 

भएको तथ्याँक र्ा 

अध्ययन प्रततरे्दन । 

९३ 
 

अ
नु

ग
म

न
 

त
थ

ामू
ल्य

ाङ्क
न
 

४ 

५
.४
.१ 

के कायाक्रमतथा 

पररयोजना कायाान्वयनिाट 

सम्वखन्धत समुदायले पूरा 

लाभ तलन सकेको छ ? 

०-१ )=% 

कायाक्रमतथा पररयोजना 

कायाान्वयनिाट सम्वखन्धत 

समुदायले पूरा लाभ तलन 

सकेको । 

कायाक्रमतथा पररयोजना 

कायाान्वयनिाट सम्वखन्धत 

समुदायले केहीमात्र लाभ 

तलन सकेको । 

कायाक्रमतथा पररयोजना 

कायाान्वयनिाट सम्वखन्धत 

समुदायले लाभ तलन 

नसकेको । 

कायाक्रमतथा 

पररयोजना 

कायाान्वयनिाट 

सम्वखन्धत समुदायले 

पूरा लाभ तलएको प्रभार् 

अध्ययन प्रततरे्दन । 

९४ 
   ५

.४
.२ 

के स्थानीयसरकारले 

संचालन गरेका 

कायाकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गदाा लैतिक 

समानता तथासामातजक 

समारे्शी तर्कास 

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचाल

निाट सरोकारर्ालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण गने 

गररन्छ ? 

०-१ ) 

स्थानीयसरकारले 

संचालन गरेका 

कायाकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गदाा लैतिक 

समानता तथासामातजक 

समारे्शी तर्कास 

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचा

लनिाट 

सरोकारर्ालालाई पुगेको 

लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण गने 

गररएको । 

स्थानीयसरकारले संचालन 

गरेका कायाकमको 

अनुगमन, मूल्याङ्कन गदाा 

लैतिक समानता 

तथासामातजक समारे्शी 

तर्कास 

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचालन

िाट सरोकारर्ालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण गने 

कायाक्रम रहेको तर 

कायाान्वयन नभएको । 

स्थानीयसरकारले संचालन 

गरेका कायाकमको 

अनुगमन, मूल्याङ्कन गदाा 

लैतिक समानता 

तथासामातजक समारे्शी 

तर्कासकाकायाक्रमकोसं

चालनिाट 

सरोकारर्ालालाई पुगेको 

लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण गने 

कायाक्रम नभएको । 

स्थानीयसरकारले 

संचालन गरेका 

कायाकमको अनुगमन, 

मूल्याङ्कन गदाा लैतिक 

समानता तथासामातजक 

समारे्शी 

तर्कासकाकायाक्रमको

संचालनिाट 

सरोकारर्ालालाई 

पुगेको लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण भएको 

प्रततरे्दन । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

९५ 
   ५

.४
.३ 

के स्थानीयसरकारको 

समीक्षा िैठकमा मतहला, 

िालिातलका, सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएका व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलगायतलाई 

लतक्षत कायाक्रम 

मातथछलफल गनेगरेका 

छ ? 

०-१ )=% 

स्थानीयसरकारको 

समीक्षा िैठकमा मतहला, 

िालिातलका, सिै 

जातजाततका तर्पन्न र्गा 

(आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएका व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलगायतलाई 

लतक्षत कायाक्रम 

मातथछलफल हुने गरेको 

। 

स्थानीयसरकारको समीक्षा 

िैठकमा मतहला, 

िालिातलका, सिै 

जातजाततका तर्पन्न र्गा 

(आतदर्ासीजनजातत, दतलत 

मिेशी, मुखश्लम, तपछिार्गा) 
अपािता भएका 

व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलगायतलाई 

लतक्षत कायाक्रम 

मातथयदाकदा छलफल हुने 

गरेको । 

स्थानीयसरकारको समीक्षा 

िैठकमा मतहला, 

िालिातलका, सिै 

जातजाततका तर्पन्न र्गा 

(आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएका व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलगायतलाई 

लतक्षत कायाक्रम 

मातथछलफल हुने नगरेको 

। 

स्थानीयसरकारको 

समीक्षा िैठकमा 

मतहला, िालिातलका, 

सिै जातजाततका तर्पन्न 

र्गा 

(आतदर्ासीजनजातत, 

दतलत मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा) अपािता 

भएका व्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलगायतला

ई लतक्षत गरी भएको 

छलफल प्रततरे्दन । 

९६ 
   ५

.४
.४

 

के अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनिाट तसकेका 

पाठहरू कायाक्रम र्ा 

योजना तयार गदाा 

समारे्श गने गररन्छ ? 

०-१ )=% 

अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनिाट 

तसकेका पाठहरू 

कायाक्रम र्ा योजना 

तयार गदाा समारे्श गने 

गररएको छ । 

अनुगमन तथामूल्याङ्कनिाट 

तसकेका केही पाठहरू 

कायाक्रम र्ा योजना तयार 

गदाा समारे्श गने गररएको 

छ । 

अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनिाट तसकेका 

पाठहरू कायाक्रम र्ा 

योजना तयार गदाा समारे्श 

गने गररएको छैन । 

अनुगमन 

तथामूल्याङ्कनिाट 

तसकेका पाठहरू 

कायाक्रम र्ा योजना 

तयार गदाा समारे्श 

गरेको प्रमाण । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

९७ 
 

स
म

न्व
य

 र
 स

म्ब
न्ध

 त
ि

स्त
ार

 

४ 

५
.५
.१ 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका 

नीतत, कानून तथा 

कायाक्रमहरूको 

कायाान्वयनमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण 

गने गरे । नगरेको ? 

०-१ )=% 

स्थानीय तहले संघ र 

प्रदेश सरकारहरूले तय 

गरेका नीतत, कानून तथा 

कायाक्रमहरूको 

कायाान्वयनमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण 

गने गरेको । 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका 

केही नीतत, कानून तथा 

कायाक्रमको कायाान्वयनमा 

मात्र सहकाया, समन्वय र 

सहजीकरण गने गरेको । 

स्थानीय तहले संघ र प्रदेश 

सरकारहरूले तय गरेका 

नीतत, कानून तथा 

कायाक्रमहरूको 

कायाान्वयनमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण गने 

नगरेको । 

स्थानीय तहले संघ र 

प्रदेश सरकारहरूले 

तय गरेका नीतत, 
कानून तथा 

कायाक्रमहरूको 

कायाान्वयनमा सहकाया, 
समन्वय र सहजीकरण 

गरेको प्रमाण । 

९८ 
   ५

.५
.२ 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच सिाल 

िनी कायागतछलफल तथा 

यस के्षत्रको तर्कासको 

लातग तनयतमतरुपमा काया 

हुने गरे । नगरेको ? 

०-१ १ 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको 

लातग तर्तभन्न 

सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच िनेको 

सिालमा 

कायागतछलफल तथा 

यस के्षत्रको तर्कासको 

लातग तनयतमतरुपमा 

काया हुने गरेको । 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच िनेको 

सिालमाआकलझुकल 

कायागतछलफल तथा यस 

के्षत्रको तर्कासको लातग 

िेलािेलामा काया हुने गरेको 

। 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच िनेको 

सिालमा कायागतछलफल 

तथा यस के्षत्रको 

तर्कासको लातग काया हुने 

नगरेको । 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको 

लातग तर्तभन्न 

सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच िनेको 

सिाल मा 

कायागतछलफल तथा 

यस के्षत्रको तर्कासको 

लातग काया 

गरेकोप्रमातणत हुने 

िैठकका तनणायपुखस्तका 

तथा तनणाय । 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

९९ 
   ५

.५
.३ 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच कायागत 

संयन्त्र (संजाल) का 

प्रतततनतिहरूलाई लैतिक 

तथा समारे्शी तर्कास 

सम्वन्धी क्षमता 

तर्कासतातलमहरू प्रदान 

गने गरे । नगरेको ? 

०-१ )=% 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको 

लातग तर्तभन्न 

सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच कायागत 

संयन्त्र (संजाल) का 

प्रतततनतिहरूलाई लैतिक 

तथा समारे्शी तर्कास 

सम्वन्धी क्षमता 

तर्कासतातलमहरू प्रदान 

गने गरेको । 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच कायागत 

संयन्त्र (संजाल) का 

केहीप्रतततनतिलाई 

मात्रलैतिक तथा समारे्शी 

तर्कास सम्वन्धी क्षमता 

तर्कासतातलम तदने 

कायाक्रम रहेको । 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच कायागत 

संयन्त्र (संजाल) का 

प्रतततनतिलाई लैतिक तथा 

समारे्शी तर्कास सम्वन्धी 

क्षमता तर्कासतातलमहरू 

प्रदान गने नगरे । 

लैतिक समानतातथा 

समारे्शी तर्कासको 

लातग तर्तभन्न 

सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच 

कायागत संयन्त्र 

(संजाल) का 

प्रतततनतिहरूलाई 

लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कास सम्वन्धी क्षमता 

तर्कासतातलम प्रदान 

गरेको कायाकम संख्या 

र उपखस्थतत । 

१०० 
   ५

.५
.४

 

मतहला तर्रुिहुने सिै 

प्रकारका भेदभार् 

उनू्मलन गने महासखन्ध 

कायाान्वयनका लातग 

तयारगररएको रातिर य 

कायायोजना र संयुक्त 

रािर सङ्घीय सुरक्षा 

पररषद्बाट पाररतप्रस्तार् 

नम्बर १३२५ र १८२० को 

कायाान्वयन रातिर य 

०-१ )=% 

मतहला तर्रुिहुने सिै 

प्रकारका भेदभार् 

उनू्मलन गने महासखन्ध 

कायाान्वयनका लातग 

तयारगररएको रातिर य 

कायायोजना र संयुक्त 

रािर सङ्घीय सुरक्षा 

पररषद्बाट पाररतप्रस्तार् 

नम्बर १३२५ र १८२० को 

कायाान्वयन रातिर य 

मतहला तर्रुिहुने सिै 

प्रकारका भेदभार् उनू्मलन 

गने महासखन्ध कायाान्वयनका 

लातग तयारगररएको रातिर य 

कायायोजना र संयुक्त 

रािर सङ्घीय सुरक्षा पररषद्बाट 

पाररतप्रस्तार् नम्बर १३२५ र 

१८२० को कायाान्वयन रातिर य 

कायायोजना, मानर् 

अतिकारकायायोजना तथा 

मतहला तर्रुिहुने सिै 

प्रकारका भेदभार् उनू्मलन 

गने महासखन्ध 

कायाान्वयनका लातग 

तयारगररएको रातिर य 

कायायोजना र संयुक्त 

रािर सङ्घीय सुरक्षा 

पररषद्बाट पाररतप्रस्तार् 

नम्बर १३२५ र १८२० को 

कायाान्वयन रातिर य 

मतहला तर्रुिहुने सिै 

प्रकारका भेदभार् 

उनू्मलन गने महासखन्ध 

कायाान्वयनका लातग 

तयारगररएको रातिर य 

कायायोजना र संयुक्त 

रािर सङ्घीय सुरक्षा 

पररषद्बाट पाररतप्रस्तार् 

नम्बर १३२५ र १८२० 

को कायाान्वयन रातिर य 
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१ अंक आउने अवस्था )=% अंक आउने अवस्था ० अक आउने अवस्था प्रमालणकरणको 

आधार 

कायायोजना, मानर् 

अतिकारकायायोजना तथा 

छुर्ाछुत तिरूिको 

कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी 

भतनउले्लख गररएका 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन तथा 

कायाान्वयन गने गरे । 

नगरेको ? 

कायायोजना ,मानर् 

अतिकारकायायोजना 

तथा छुर्ाछुत तिरूिको 

कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी 

भतनउले्लख गररएका 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन तथा 

कायाान्वयन गने गरेको । 

छुर्ाछुत तिरूिको 

कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी 

भतनउले्लख गररएका 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन गरेपतन 

कायाान्वयन नगरेको । 

कायायोजना, मानर् 

अतिकारकायायोजना तथा 

छुर्ाछुत तिरूिको 

कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी 

भतनउले्लख गररएका 

कायाक्रमहरूमा रकम 

तर्तनयोजन तथा 

कायाान्वयन गने नगरेको । 

कायायोजना, मानर् 

अतिकारकायायोजना 

तथा छुर्ाछुत 

तिरूिको 

कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी 

भतनउले्लख गररएका 

कायाक्रमहरूमा 

तर्तनयोजन 

भएकोस्वीकृत र्ातषाक 

कायाकम र िजेट । 
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!!= ;jnkIf / ;"wf/ ug'{ kg]{ kIfx? 

qm ; ;an kIfx? qm ; ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? s}lkmot 

! 

 !=!=^ संघीय कानूनले व्यर्स्था गरे िमोतजम स्थानीयस्तरमा 

मतहला तथार्तितीमा परेको समुदाय मातथ हुने तहँसा र तर्भेद 

उपर सुनुर्ाई हुने प्रर्न्ध तमलाए । नतमलाएको 

!  !=!=! स्थानीय तहकोनीतत तथा कानूनको मस्यौदा तयार गने कायाादेशमा 

लैससासको दृतिले सम्पादन गने गरी कायाटोलीतनमााण, पूर्ा दस्तारे्जको समीक्षागदाा 

लैससासदृतिकोणलेभएको, मस्यौदाको तिषयर्सु्त र शब्द चयन समारे्शी र 

सहभातगतामूलक हुने गरे \नगरेको < 

 

@ 

 !=@=@ गाउँपातलका ।नगरपातलकाको स्रोत अनुमान तथा िजेट 

सीमा तनिाारण सतमततले िजेट सीमा तनिाारणगदाा मतहला, 

िालिातलका, तथा ितितीकरणमा परेको समूहको अर्स्था 

तर्शे्लषणको आिारमा सो समूहको लातग र्ा प्रत्यक्ष्य फाइदा 

पुगे्न गरी कूल पँूजीगत िजेटकोतनतित प्रततशत छुट्याउनेगरे । 

नगरेको 

@ !=!=@ स्थानीय सरकारलेआफ्ना नीतत, कानून, योजना जारी गनुा भन्दा अगाति 

लैससासको दृतिले उपयुक्त भएनभएको िारे लेखाजोखा गने गरे । नगरेको 

 

# 

!=@=# स्थानीय सरकारकोयोजना सूची लतक्षत समूहहरूको 

सक्रीय सहभातगतामा तयार हुने र उनीहरुले छनौट गरेका 

योजना प्राथतमकीकरणमा पनेगरे । नगरेको (योजना तजुामा 

गदाा गाउँ, र्स्तीस्तरिाट आएका योजना कायाकमहरुलाईसमेटे 

नसमेटेको परीक्षण) 

#  !=!=# स्थानीय सरकारकोनीतत र योजनामा लैतिक समानता तथा सामातजक 

समारे्शी तर्कास (स्थानीय कानुन, नीतत, आर्तिक र िातषाक योजनामा भएका 

नीततहरू) सम्वन्धी कुराहरू समारे्श भए । नभएको 

 

$ 

 !=@=* स्थानीय सरकारकाउपभोक्ता सतमततहरुमा लतक्षत 

समुहका प्रतततनति सतहत कखिमा ४०% 
मतहलाहरूकोसहभातगता भए । नभएको र मुख्य कायाकारी 

पदमधे्य कुनै एकमा तजमे्मर्ारी तदए ।नतदएको  

$  !=!=$ स्थानीय सरकारकोमतहला र पुरुषको समतर्कास तथा सामातजक 

समारे्शीकरण र लैतिक परीक्षण तथा सामातजक तर्भेद अन्त्य गने सम्बन्धी अलगै्ग 

नीततहरु छन । छैनन्< -स्थानीय ऐन, कानुन, कायातर्ति, तनदेतशकामा खास व्यर्स्था 

गररएको र्ा नगररएको) 
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% 

 !=#=$ स्थानीय सरकारकोिजेट तथा कायाक्रममा लतक्षत 

समूहहरूको लातग तनतितप्रततशत िजेट तर्तनयोजन गरी 

उनीहरूको तहतका कायाक्रममा समयैमाखचा गररए । 

नगररएको ? िजेट तथाकायाकमिीच तभिान) 

% !=!=% स्थानीय तहलेकायाान्वयनमा ल्याएका ऐन, तनयम, तथा कायातर्तिमा मतहला 

तथा ितिततमा परेकोसमुदाय अथाात लतक्षत र्गामा हुने सिै प्रकारका तर्भेदजन्य 

कायाहरु रोक्नपयााप्त प्रार्िान व्यर्स्था गररएको छ । छैन ? 

 

^ 

@=!=@ स्थानीय सरकारकाकमाचारीहरूको पदपूतताको तनणाय 

गदाा सिै जातजातत, र्गा, तलि र समुदायका 

िीचसमारे्शीकरण हुने गरी कमाचारीहरूको समारे्शी 

समानुपाततक प्रतततनतित्व हुनसके्नरणनीतत तलइएको छ । छैन 

? 

^ !=!=& मतहला र पुरूषमाश्रमको ज्यालामा तर्भेद रोके्न प्रार्िान रहे । नरहेको  

& 

 @=#=! स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायिाट 

मतहला र पुरुषको समारे्शी प्रतततनतित्वहुने व्यर्स्था रहे 

।नरहेको ? 

& !=!=|* स्थानीय तहकोनीततमा रैथाने र आप्रर्ासी कामदार तथा श्रमजीर्ी उपर हुने 

तर्भेद रोके्न प्रार्िानरहे । नरहेको 

 

* 

@=#=@ स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमतत, उपसतमतत र 

कायादलहरूमा मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायका 

प्रतततनतिहरूले छलफल तथा तनणाय तनमााणमा स्वस्थ ढंगले 

भागतलन पाए । नपाएको ? 

* !=@=! आर्तिक योजना रर्ातषाक योजना तथा कायाकममा लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कासको लातग नीतत, रणनीतत,कायाक्रम र मापनयोग्य उपलब्धी लक्ष्य समारे्श 

गररएको छ । छैन ? 

 

( 

@=$=! स्थानीय तहमा मतहलातर्कास, लैतिक तहँसा तिरूि, 
मतहला सीप तर्कास, नेतृत्व तर्कास तथा क्षमता अतभिृखि 

जस्ता तिषयमा स्रोत व्यर्स्थापनका लातग लातग िातषाक आतथाक 

ऐनमा उले्लखगरी छुटै्ट कोष स्थापना गररएको । नगररएको ? 

(  !=@=$ योजना तजुामागदाा मतहला तथा ितिततकरणमा परेका समूहहरूको 

व्यार्हाररक र रणनीततक आर्श्यकतापतहचान र पररपूतता गने तर्षयमा छलफल भए 

। नभएको ? 
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!) 

@=$=@ के आतदर्ासीजनजातत, दतलत अन्य लतक्षत समुहका 

मतहलाहरूको तर्कास र सशखक्तकरणको लातग र्जेटको 

व्यर्स्था भएकोछ ? उनीहरूको आर्श्यकता अनुसार 

कायाक्रम तजुामा गररएकोछ ? 

!)  !=@=% योजना तजुामागदाा मतहला र पुरुष एरं् लतक्षत समुहहरू को छुट्टा छुटै्ट 

अर्स्था तर्शे्लषणको आिारमाआर्श्यकता पतहचान गरी सो अनुसारको कायाक्रम 

तय गने गररए । नगररएको (तयारी प्रततरे्दन) 

 

!! 

 @=%=$ स्थानीय सरकारलेआफ्नो के्षत्रका सामातजक सुरक्षा 

पाउनेहरू र पतिकरणको अतभलेख व्यर्स्थापन तथातथ्याँक 

अध्यार्तिक गने गरे । नगरेको ? 

!!  !=@=^ स्थानीय सरकारलेदीगो तर्कासका लक्ष्यहरू तर्शेष गरेर लक्ष्य ५ लैतिक 

समानता प्राप्त गने तर्षयलाई स्थानीयकरण गरी सो अनुसारको िजेट तर्तनयोजनहुने 

गरे । नगरेको 

 

!@ 

$=!=$ स्थानीय तहले मतहला तथा ितिततकरणमा परेको 

समुदायलाई लतक्षत गरी परंपरागत तथा आिुतनक उजाा (जन 

तर्द्युत, तर्तभन्न िैकखिक उजाा स्रोतिाट प्राप्त हुने उजाा , 

सुिाररएको चुलो आतद) को प्रयोग गना सकारात्मक र्ातार्रण 

र प्रोत्साहन गने आयोजनाहरू रहे । नरहेको ? 

!@ !=@=& स्थानीय सरकारलेदीगो तर्कासका लक्ष्यहरू तर्शेष गरेर लक्ष्य ५ लैतिक 

समानता प्राप्त गने तर्षयलाई स्थानीयकरण गरी सो अनुसारको िजेट तर्तनयोजनहुने 

गरे । नगरेको 

 

!# 

$=@=# पररर्ार तनयोजन, मातृ तशशु कल्याण, तर्स्ताररत खोप, 

पोषण, जनसंख्या तशक्षा र जनस्वास्थ सम्बन्धीकायाक्रम लगायत 

मतहलाहरूको स्वास्थ्य सुिार सम्बन्धी तर्शेष 

कायाक्रमहरूसंचालन गररएका छन् ?  

!#  !=#=! िजेट तथाकायाक्रम तजुामा गनुा भन्दा अतघ समुदायका मतहला, िालिातलका 

अपाि जनजातत, मिेशी, मुखश्लम, तपछिार्गा र दतलत लगायतका सिै जातजातत र 

तर्पन्न र्गाकासमूहहरूसँग िसेर समस्या केलाउने (तर्शे्लषण) गने गररए । 

नगररएको ?  

 

!$ 

$=#=$ तर्द्यालयमा छात्र र छात्राको लातग छुट्टा छुटै्ट शौचालय, 

तकशोरी छात्राको लागी प्याि र यौन तशक्षा तथा सहजीकरण 

कायाक्रम संचालन हुने गरे । नगरेको ? 

!$ !=#=@ स्थानीय सरकारकाक्षमता तर्कास योजनामा लैतिक उत्तरदायी तथा 

सामातजक समारे्शी िजेट तनमााणएरं् परीक्षण तनयतमतरुपमा गना िजेटको व्यर्स्था 

गररए । नगररएको ? 

 

!% $=$=! गाउँपातलका । नगरपातलकामा सफा तपउने पानी, !% !=#=# पररक्षण पिात लैतिक तथा समारे्शी तर्षयमासुिार गना क्षमता तर्कास  
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सफासँग हात िुने व्यर्स्था, मतहला र पुरुषका लातग अलगै्ग 

शौचालयको व्यर्स्था, र स्यानीटाइजरको उपयोग गने प्रर्न्ध 

भए । नभएको ? 

कायायोजना कायाान्वयनका लातग पयााप्त िजेट तथा कायाक्रम िातषाक योजनामा 

समारे्श गररए । नगररएको  

!^ 

%=#=! स्थानीयसरकारले तनयतमतरुपमा समग्र र्ातषाक योजना 

तथा कायाक्रमको सार्ाजतनक गने गरे । नगरेकोर मतहला, 

िालिातलका र आतदर्ासी जनजातत, मिेशी, मुखश्लम, 

तपछिार्गा, दतलत, अपािता भएकाव्यखक्तहरू, 

जेष्ठनागररकलाई लतक्षत गरेर राखेको कायाक्रम तथा िजेट 

सरोकारर्ालाले थाहा पाउनेगरी सार्ाजतनकगरे। नगरेको ? 

!^ @=!=! स्थानीय सरकारकोतनणाायक तहमा (कमाचारी।पदातिकारी) मतहलाहरूको 

समानरुपमा ( ५०।५० प्रततशत)प्रतततनतित्व रहेकोछ।छैन ? 

 

!& 

%=%=@ लैतिक समानतातथा समारे्शी तर्कासको लातग 

तर्तभन्न सरोकारर्ाला तनकायहरूिीच सिाल िनी 

कायागतछलफल तथा यस के्षत्रको तर्कासको लातग 

तनयतमतरुपमा काया हुने गरे । नगरेको ? 

!&  @=!=# स्थानीय सरकारले मतहला तथा तिशेष समुदायलाई तिशेष सेर्ा प्रदान गदाा 

सम्वखन्धत समुदायको भाषा, संसृ्कतत र रहन सहन िुझेको कमाचारी र्ा जनप्रतततनति 

समेत समारे्श गरेको कायाटोली र्ा शाखा माफा त तदने गरेको । नगरेको ?  

 

!* 

 !* @=!=$जनप्रतततनतिहरू तथा कमाचारीहरूलाई कुनै क्षमता अतभिृखिको अर्सर 

प्रदान गदाा सिैलाई समान अर्सर हुने गरी र मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रभाग प्राप्त हुनेगरी सकारात्मक तर्भेदको नीतत तलएको । नतलएको 

 

!( 
 !(  @=@=!= मतहला रपुरुषिीचको असमानता हटाउन तथा सामातजक समारे्शीकरण 

िढाउनको लातग स्थानीय तहकोतनतित कायानीतत छ । छैन ? 

 

@) 

 @) @=@=@ स्थानीय सरकारमालैतिक तर्कास हेने इकाईको व्यर्स्था छ।छैन लैतिक 

तर्कास िेस्क र्ा लैतिकसमानता तथा सामातजक समारे्शीकरण कायाान्वयन 

सतमतत र्ा यसै्त कुनै संरचनाकोव्यर्स्था कायाशता र तजमे्मर्ारी तकटान सतहत 

 



61 

qm ; ;an kIfx? qm ; ;'wf/ ug'{kg]{ kIfx? s}lkmot 

गररए।नगररएको) 

@! 

 @! @=@=# स्थानीयसरकारिाट कायाालयमा हुन सके्न कुनै पतन प्रकारको दुव्यार्हार, 

भेदभाि मतहलातहंसा तनयन्त्रणको लातगआचार संतहता िनाएर लागु गररएको छ । 

छैन ? 

 

@@ 

 @@  @=@=$ योजना तजुामासतमततलाई सुझार् तदने दस्तारे्ज तयार गदाा लैतिकसमानता 

तथा सामातजक समारे्शीकरण कायाान्वयन सतमततमा मतहला, िालिातलका तथा 

अन्य सिै लतक्षत समुदायको सतक्रय सहभातगता भए नभएको र यस सतमततले र्िा 

तहमा योजाना सम्वन्धी छलफल समारे्शी भए नभएको अनुगमन गरे नगरेको  

 

@# 

 @# @=#=# स्थानीय तहमा सिातलत कायाक्रमहरूको अनुगमन र समीक्षा सम्वन्धी 

कायामा स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमतत, उपसतमतत र कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायकोतहतहुने गरी तर्शे्लषण सतहत नीततगत र 

कायागत सुझार् तदने गरे नगरेको ? 

 

@$ 

 @$  @=#=$ स्थानीय सरकारलेगठन गने सतमतत, उपसतमतत र कायादलहरूले मतहला 

तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायकोतहतहुने गरी तदइएका नीततगत र कायागत 

सुझार्हरुको कायाान्वयन हुने गरे नगरेको ? 

 

@% 

 @% @=$=# के स्थानीयसरकारमा लैतिक िेस्कको तर्कासको र आर्श्यक मानर्ीय 

श्रोतहरु लातग र्जेटको व्यर्स्थाभएको छ ? सो अनुसार कायाक्रम पतहचानगररएकोछ 

? 

 

@^ 

 @^ @=$=$ स्थानीयसरकारले समारे्शी सूचनाप्रणाली व्यर्स्थापन गना िजेटको 

व्यर्स्था गरे । नगरेको र कमु्यटरकृतलेखा प्रणालीले समारे्शी के्षत्रमा भएको िजेट 

तथा खचा सम्वन्धी सूचना तदने र्ा नतदने गरेको । 
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@& 

 @& @=%=! के स्थानीयसरकारले आफ्नो के्षत्रका समुदायस्तरका आिारभूत खखिकृत 

सूचना।तथ्याँक संकलनतथा अध्यार्तिकगने गरेको छ ? (तलि  ,उमेर ,जात ,र 

आतथाक खस्थतत आतद) (गाऊं।नगर प्रोफाईल ) 

 

@* 

 @* @=%=@ स्थानीय सरकारलेआफ्नो के्षत्रका समुदायस्तरका आिारभूत सूचना।तथ्याँक 

संकलन गदाा िेरोजगार तथागररिको पतहचान गरी छुट्टाछुटै्ट नक्साङ्कन गने गर । 

नगरेको (गाऊं।नगरप्रोफाईल) 

 

@( 
 @( @=%=# के स्थानीयसरकारले आफ्नो पार्श्ातचत्रमा आिाररत खिीकृत तथ्यांक र 

सूचनालाई आिार मातनस्थानीय तर्कास योजना तजुामा गने गरेको छ ? 

 

#) 

 #) #=!=! लैतिक तथासमारे्शी तर्कासको लातग क्षमता तर्कास कायायोजना तयार गरे 

नगरेको र छुटै्टतशषाकमा िजेट तर्तनयोजन भए । नभएको र यस्तो रकम खचा गने 

कायातर्ति स्वीकृत भइ कायाान्वयनमा आए । नआएको ? 

 

#! 

 #! #=!=@ स्थानीय सरकारकापदातिकारी।कमचाारीहरूले लैतिक तथा समारे्शी 

तर्कास, लैंतगक तहंशा सम्बन्धी तातलम तलएका छन् र्ाछैनन् र तातलम कायाकममा 

लतक्षत समूह तथा अन्य सिै मतहला र पुरुषको समानसहभातगता र उपखस्थतत 

सुतनतितता गररएको तथयो र्ा तथएन ?  

 

#@ 

 #@ #=!=# तातलमका तर्षयर्सु्तको प्रसु्ततीकरणमा लैतिक समे्बदनशील भाषाको 

प्रयोग र मतहलाका आर्श्यकतासमेतटएको र तातलमको गुणस्तर, सेर्ा सुतर्िा 

सम्बन्धमा पृष्ठपोषण तलने गररएको छ ।छैन ?  

 

##  ## #=!=$ मतहला तथालतक्षत समुहका पदातिकारीहरूको क्षमता अतभरृ्खिका लातग  
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तनतदाि कायाक्रमहरू (प्रातितिक तातलम, क्षमता तर्कास, नेतृत्व तर्कासको तातलम, 

भ्रमण) छन ।छैनन् ? सो अनुसारको र्जेटतर्तनयोजन गररएको छ ।छैन ?  

#$ 

 #$  #=!=% के स्थानीयसरकारमा लैतिक समानता तथा सामातजक समारे्शी सम्वन्धी 

तातलम तदन तथाकायाक्रमलाई कायाान्वयन गना सके्न यथेि मानर्ीय श्रोत छन् ? 

(तर्षयगत तातलमप्राप्त जनशखक्त संख्या) 

 

#% 
 #% #=!=^ के स्थानीयसरकारमा मानर् संसािन तर्कास केन्द्र र्ा शाखा र्ा इकाइको 

व्यर्स्था छ ? 

 

#^ 

 #^ #=!=& मतहला रर्खिततकरणमा परेको समुदाय लतक्षत लोक सेर्ा आयोग पूर्ा 

तयारी कक्षा सिालन कायाक्रम रहे नरहेको र कायाान्वयन भए नभएको । (संचातलत 

तातलम कायाकम संख्या र उपखस्थतत) 

 

#& 

 #& #=!=* मतहला तर्कासकालातग भएका िेइतजि घोषणा पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्द्दताहरूका िारेमा स्थानीयसरकारका पदातिकारीहरू र्ा कमाचारीहरूलाई 

जानकारी छ ? सोको लातग अतभमुखीकरणगररएकोछ ? (कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 

 

#* 

 #* #=@=! मतहला तर्रुिसरै् खाले तहंसा तनमूाल गने कायाक्रमहरू र सो अनुसारको 

िजेट तर्तनयोजन गरीकायाक्रम समयैमा सम्पन्न गरेको छ ? (कायाकम संख्या र 

उपखस्थतत) 

 

#( 

 #( #=@=@ लैतिकतहँसारतहत गाऊ ।नगरपातलका घोषणा गरेको छ ? (घोषणा गरेको 

तमतत) र मतहला तहंसातर्रुि सून्य सतहषु्णता अपनाएको छ ? (घटेका घटना संख्या 
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र तलइएका तनणाय) 

$) 

 $) #=@==#स्थानीय सरकारले मतहला तर्रुिसरै् खाले तहंसा तनमूाल गने कायाक्रमहरू 

संचालन गनेगरेको छ ? (कायाकम संख्या र उपखस्थतत तथा तनणाय पुखस्तका) 
 

$! 

 $!  #=@=$ के स्थानीयसरकारले समाजमा रहेका तर्तभन्न कुसंस्कार जसै्त )जाततगत 

छुर्ाछुत, छाउपिी, िालतर्र्ाह, िहु तर्र्ाह, दाइजो, आतद जस्ता सामातजक कुरीतत 

हटाउन कायाक्रमहरू संचालनगने गरेको छ ? (कायाकम संख्या र उपखस्थतत) 

 

$@ 

 $@ #=#=! स्थानीय तहका मतहला तथा समारे्शी समूहिाट तनर्ाातचत भएका समेत 

जनप्रतततनतिहरू र पातलकामा कायारत कमाचारीलाई नेपालको संतर्िान, स्थानीय 

सरकार सिालन ऐन, अन्तर सरकार तर्त्त व्यर्स्थापन ऐन, कमाचारी समायोजन ऐन, 

मुलुकी संतहताहरू, तिषयगत कानूनहरू, पातलकाले जारी गरेका कानूनहरू र अन्य 

प्रचतलत महत्वपूणा कानूनहरूको िारेमा अतभमुखीकरण गने गरे । नगरेको ? 

 

$# 

 $# #=#=@स्थानीय तहका कायापातलका सदस्यहरू, सभाका सदस्यहरू र पातलकाका 

प्रमुख प्रशासकीय अतिकृत लगायत सिै शाखा प्रमुखहरूलाई कानूनको मस्यौदा 

तजुामा सम्वन्धी प्रतक्रया र समािान गनुा पने मूल समस्या तथा सर्ाल लगायत मुख्य 

तिषयर्सु्तका सम्वन्धमा समय समयमा अतभमुखीकरण गने गरे । नगरेको ?  

 

$$ 

 $$ #=#=# के मतहलाहरूकोलातग कानूनी तशक्षा सम्बन्धी कायाक्रमहरू संचातलत भएका 

छन ? (जसै्तः  कानूनी हकअतिकार, एकल मतहला, र चेतलिेटी िेचतर्खन तर्रुि 

कायाक्रम, छाउपिी प्रथा तर्रुि कायाक्रम, यौनतहँसा तिरूिका कायाक्रम 

आतदिारेअनुतशक्षण)  
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$% 

 $% #=#=$ मतहलाहरूको लातगसंचातलत कानूनी तशक्षा सम्बन्धी कायाक्रमहरू 

संचालनिाट के उनीहरु लाभाखन्वतभएका छन् ? (जसै्तः  कानूनी हक अतिकार, 

एकल मतहला, चेतलिेटीिेचतर्खन तर्रुि कायाक्रम, छाउपिी प्रथा तर्रुि कायाक्रम, 

यौनतहँसा तिरूिकाकायाक्रम आतदिारे अनुतशक्षण र यसको असर )  

 

$^ 

 $^ #=$=! स्थानीय सरकारलेतर्पद व्यर्स्थापन सम्वन्धी मापदि, रणनीतत, कायानीतत 

सतहतको कायातर्ति स्वीकृतगदाा मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायसँग 

परामसा गरे । नगरेको र यस्तादस्तािेजमा तसमान्तीकृत र्गा र समुदायलाई लतक्षत 

गरी तर्शेष राहत र मतहला पुरुषलाई अलग अलग संरक्षणको प्रार्िान रहे। नरहेको 

? 

 

$& 

 $& #=$=@ स्थानीयस्तरको तर्पद सम्वन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा व्यर्स्थापन 

गदाा लाभाखन्वत समूहमा मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदाय समेतको 

खिीकृत तथ्याङ्क राखी आपतकालीन काया सिालन तथा राहत तर्तरण गने गरे । 

नगरेको ? 

 

$* 

 $* #=$=# समुदायमा आिाररत तर्पद व्यर्स्थापन सम्वन्धी कायागदाा लाभाखन्वत 

समूहमा मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदाय समेतको सहभातगतामा 

उनीहरूलाई पतहलो प्राथतमकतामा राखी गने गरे । नगरेको ? 

 

$( 

 $( #=$=$ तर्पद व्यर्स्थापन कोषको स्थापना तथा सिालन र स्रोत पररचालन गदाा 

मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको समुदाय समेतको सहभातगतामा तनणाय गने गरे । 

नगरेको ? 

 

%) 
 %) $=!=! स्थानीय तहकाभर्न, भौततक पूर्ाािार तथा अन्य संरचना तनमााणको लातग 

िर इङ, तिजायन, लगत अनुमानतयार गदाा संरचना तनमााण भएपतछ मतहला, 
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िालिातलका, अपािता भएका व्यखक्तलेतनिााि प्रयोग गना सतकने गरीलैतिक, 

िालरअपाि मैत्री / संिेदनशील संरंचनाको प्रार्िान सतहत हुने गरे । नगरेको ? 

%! 

 %! $=!=@ स्थानीय तहकाभर्न, भौततक पुर्ाािार तथा संरचनाहरु, तशक्षा, स्वास्थ्य र 

अन्य सामातजकपूर्ाािार सम्वन्धी भर्न र अन्य संरचनाहरू तनमााण गदाा मतहला, 

अपािता भएकाव्यखक्त तथा िालमैत्रीयुक्त दृतिकोणिाट समेत उपयुक्त हुने गरी 

तनमााण गररएको छ ।छैन ? 

 

%@ 

 %@ $=!=# स्थानीय तहले१५०० र्गातफटभन्दा िढी प्लीन्थ के्षत्रफल भएका तनजी तथा 

सार्ाजतनक भर्न तथासंरचना तनमााण सम्वन्धी नक्सा स्वीकृत गदाा मतहला, अपािता 

भएका व्यखक्त तथािालमैत्रीयुक्त दृतिकोणिाट समेत उपयुक्त हुने गरी संरचना तयार 

गना तनदेशनतदने गररएको छ । छैन ? 

 

%# 

 %# $=@=!=गभार्तीमतहलालाई जोखखमयुक्त, खतरायुक्त काममा नलगाउने गरी िातषाक 

नीतत र कायाक्रममा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्वन्धी नीतत र कायाक्रम समारे्श भए । 

नभएको ? 

 

%$ 

 %$  $=@=@ स्थानीय तहको कायाालय  ,अस्पाताल र्ा स्वास्थ्य चौकी र सम्भर् भएका 

सार्ाजतनकस्थलहरुमा िच्चालाईस्तनपानका तनतमत्त अलगै्ग कक्षर समयको व्यर्स्था 

र सो को व्यर्स्थापन गररएको छ । छैन ? 

 

%% 
 %% मतहला, गररि, तनमुखा र ितिततकरणमा परेका व्यखक्तहरूको स्वास्थ्य तिमा गना 

सहजीकरण र सहयोगगने कायाक्रम र िजेट भए । नभएको ? 

 

%^ 
 %^ $=@=$ स्थानीय तहलेआफ्नो पातलका तभत्रका तर्द्यालय जाने उमेरका सिै 

िालिातलकालाई तर्द्यालयमा भनाागराउने प्रर्न्ध तमलाए । नतमलाएको ? 
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%& 

 %& $=#=! स्थानीय तहलेआफ्नो पातलका तभत्रका आतथाक अर्स्था कमजोर भएका 

पररर्ारका िातलका तथा र्तिततकरणमा परेका समूदायकासिै िालिातलकालाई 

तदर्ा खाजा, तनशुल्क पाठ्यपुस्तक र शैतक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ध गराउन 

छात्रिृतत्तकोव्यर्स्था गरी तनश्पक्ष तर्तरण हुने प्रर्न्ध तमलाए । नतमलाएको ? 

 

%* 

 %* $=#=# अतशतक्षत मतहलाहरूको लातगतशक्षा सम्बन्धी तर्शेष कायाक्रमहरू संचातलत 

भए । नभएका ? (जसै्तः  अतभभार्कतशक्षा, प्रौढ तथा तकशोरी कक्षाहरू, साथी 

तशक्षा, कायामूलक प्रौढ तशक्षा, िच्चादेखख िच्चा कक्षा, आतद ) (कायाकम संख्या र 

पटक तथा सहभागी संख्या) 

 

%( 

 %(  $=$=@ स्थानीय तहको आयोजना तथा स्थानीय मतहलाहरुको सक्रीय 

सहभातगतामा र्िा र्िामा खुला तदसामुख्त पातलका, घरघरमा शौचालय, िाँिा र 

गौिंामा पोखरी, टोल सफाइ अतभयान जस्ता कायाक्रम सिालन हुने गरे । नगरेको ? 

 

^) 

 ^) $=$=# कुतहने र नकुतहने घरायसी फोहोर छुट्याउने व्यर्स्था, फोहोर संकलन तथा 

तर्सजान, घरघरमा भान्छाको फोहोर र पानीिाट करेसा िाली तथा गमला र फुलिारी 

जस्ता कायाक्रममा मतहला र पुरूषको समान सहभातगता हुनुपने जस्ता चेतना 

अतभिुखि कायाक्रम सिालन हुने गरे । नगरेको ? 

 

^! 

 ^! $=$=$ मतहलाहरू िढीमात्रामा संलग्न हुने कायामा सफापानीको सहज व्यर्स्थाका 

लातग स्थानीय मतहलाहरुको सक्रीय सहभातगतामा आकासेपानी संकलन र 

भिारण, परंपरागत इनार र कुर्ाको पुनजीतर्करण र ररचातजाङ कायाक्रम सिालन 

हुने गरे । नगरेको ? 

 

^@  ^@  $=%=! स्थानीय सरकारकोयोजना तजुामा गदाा िेरोजगार तथा गरीिीको  
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नक्साङ्कनको समेत आिार तलईमतहला तथा ितिततकरणमा परेको समुदायलाई 

प्रत्यक्ष लाभ हुने स्वरोजगारमूलक, आयमूलक र सीपमूलक कायाक्रमहरू राखे्न र 

िातषाक िजेटमा समारे्श गरी कायाान्वयन गररएको छ । छैन ?  

^# 

 ^# $=%=@ स्थानीय सरकारलेस्वरोजगार तथा िैदेतशक रोजगारीमा जाने मतहला तथा 

ितिततकरणमा परेको समुदायकोक्षमता तर्कासको लातग कायाक्रमहरू तय गरी 

कायाान्वयर्न गने गरे । नगरेको ? (कायाकम संख्या र उपखस्थतत) 

 

^$ 

 ^$ $=%=# ग्रामीण मतहलाप्रातर्तिकहरू (पशु सेर्ा, कृतष, स्वास्थ्य र पूर्ाािार सम्बन्धी 

प्रातर्तिक) रसामातजक पररचालक तयार गने गरे । नगरेको ? (मनोनयन, तनयुखक्त 

र्ा गठन र तातलमसम्बन्धी सुचकाँक) 

 

^% 

 ^% $=%=$ गररि तथा र्तिततकरणमा परेको समुदायको पहँुच र क्रयशखक्त अनुरूप 

सुपथमूल्य सहकारी पसलहरूको व्यर्स्थापनमा पातलकाको कायाक्रम कायाान्वयन 

भए । नभएको  ?  

 

^^ 

 ^^ %=!=! स्थानीय तहले स्थानीय सेर्ा प्रर्ाह, तर्कास तनमााण र स्थानीय शासनका 

तिषयमा कायापातलका तथा सभािाट नीतत, कानून जारी गरी सोही कानून िमोतजम 

सम्बखन्धत अतिकारीिाट तनणाय गरी कामकाज गने गरेको र्ा तदथा तनणाय गरी 

कामकाज हुने गरेको ?  

 

 

 ^& %=!=@ स्थानीय तहले तर्तिको शासन, व्यापक जनसहभातगता, भ्रिाचार तिरूि 

शून्य सहनशीलता, सेर्ा प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र मतहला तथा र्तिततकरणमा परेको 

समुदायलाई अग्रातिकार जस्ता नीतत कायाान्वयनमा ल्याए । नल्याएको ? 
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 ^* %=!=# मतहला तर्कासकालातग भएका िेइतजि घोषणा पत्रका र्ाह्रर्टा 

प्रततर्िताहरूका के्षत्रमा कायाक्रमतय गरी कायाान्वयन गने गरेको छ ? (कायाकम 

संख्या र उपखस्थतत) 

 

 

 ^( %=!=$ संयुक्तरािर सङ्घीय िाल अतिकार महासन्धी, १९८९ मा गररएको प्रततििता 

कायाान्वयनगना कायाक्रमहरूमा रकम तर्तनयोजन गरी कायाक्रमहरू समयैमा सम्पन्न 

गरेको छ ?  

 

 

 &) %=@=! स्थानीयसरकारले तनयतमत रुपमा कायाक्रमको सार्ाजतनक परीक्षण, 

सामातजक परीक्षण, सार्ाजतनक सुनुर्ाई, तनयतमत पत्रकार भेटघाट र सूचनाको 

सार्ाजतनकीकरण गने गरे । नगरेको ? 

 

 

 &! %=@=@ स्थानीयसरकारले गने सार्ाजतनक परीक्षण, सामातजक परीक्षण, 

सार्ाजतनक सुनुर्ाई, तनयतमत पत्रकार भेटघाट र सूचनाको सार्ाजतनकीकरण 

कायाक्रममा िखिततकरणमा परेका व्यखक्त तथा समुदायकासदस्यको उपखस्थतत 

रहनेगरे । नगरेको ? 

 

 

 &@ %=@=# स्थानीयसरकारले गने सार्ाजतनक परीक्षण, सामातजक परीक्षण, सार्ाजतनक 

सुनुर्ाई, तनयतमत पत्रकार भेटघाट र सूचनाको सार्ाजतनकीकरण कायाक्रममा 

िखिततकरणमा परेका व्यखक्त तथासमुदायको तफा िाट स्थानीय सरकारले तलएको 

नीतत तथा कायाकम र सो को कायाान्वयकातर्षयमा आर्ाज उठ्ने गरे । नगरेको र 

यसरी उठेका प्रश्न उपर स्थानीय सरकारिाट सम्बोिन हुने गरे । नगरेको ? 

 

  &# %=@=$स्थानीय सरकारका जनप्रतततनति र कमाचारीको आचार संतहता स्वीकृत गरी  
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कायाान्वयनमा ल्याए । नल्याएको ? 

 
 &$ %=#=@ स्थानीयसरकारले स्थानीय सूचना स्थानीय भाषामा प्रर्ाह तथा प्रशारण गने 

गरे । नगरेको ? 

 

 

 &% %=#=# के स्थानीयसरकारले स्थानीय रेतियो, एफ.एम. र छापा माध्यमद्वारा 

समारे्शीकरण तथा लैंतगकसमानता सम्बन्धी सूचना प्रर्ाह गरी जनतालाई सुसुतचत 

गने गरेको छ ? 

 

 

 &^ %=#=$ के स्थानीयस्तरमा मतहला, िालिातलका सिै जातजाततका तर्पन्न िगा 

(आतदर्ासी जनजातत, दतलतमिेशी, मुखश्लम, तपछिार्गा) अपािता भएको 

व्यखक्तहरू, जेष्ठनागररक लगायत अन्यलतक्षत समुहहरूको सूचना, तशक्षा तथा 

संचारसम्बन्धी कायाक्रमको प्रर्ाहिाट यीर्गाहरूको जनचेतनामा रृ्खि भएको छ ? 

(आिार तथ्याँकसँग समेत तुलना गना सतकने) 

 

 
 &&  %=$=! के कायाक्रमतथा पररयोजना कायाान्वयनिाट सम्वखन्धत समुदायले पूरा लाभ 

तलन सकेको छ ? 

 

 

 &*  %=$=@ के स्थानीयसरकारले संचालन गरेका कायाकमको अनुगमन, मूल्याङ्कन 

गदाा लैतिक समानता तथासामातजक समारे्शी तर्कास 

सम्वन्धीकायाक्रमकोसंचालनिाट सरोकारर्ालालाई पुगेको लाभ, असर र 

प्रभार्तर्शे्लषण गने गररन्छ ? 

 

 

 &( %=$=# के स्थानीयसरकारको समीक्षा िैठकमा मतहला, िालिातलका, सिै 

जातजाततका तर्पन्न िगा (आतदर्ासीजनजातत, दतलत मिेशी, मुखश्लम, तपछिार्गा) 
अपािता भएका व्यखक्तहरू, जेष्ठनागररकलगायतलाई लतक्षत कायाक्रम मातथ 
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छलफल गनेगरेका छ ? 

 

 *)  %=%=! स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारहरूले तय गरेका नीतत, कानून तथा 

कायाक्रमहरूको कायाान्वयनमा सहकाया, समन्वय र सहजीकरण गने गरे । नगरेको 

?  

 

 

 *! %=%=#लैतिक समानतातथा समारे्शी तर्कासको लातग तर्तभन्न सरोकारर्ाला 

तनकायहरूिीच कायागत संयन्त्र (संजाल) का प्रतततनतिहरूलाई लैतिक तथा 

समारे्शी तर्कास सम्वन्धी क्षमता तर्कासतातलमहरू प्रदान गने गरे । नगरेको ?  

 

 

 *! %=%=$ मतहला तर्रुिहुने सिै प्रकारका भेदभार् उनू्मलन गने महासखन्ध 

कायाान्वयनका लातग तयारगररएको रातिर य कायायोजना र संयुक्त रािर सङ्घीय सुरक्षा 

पररषद्बाट पाररतप्रस्तार् नम्बर १३२५ र १८२० को कायाान्वयन रातिर य कायायोजना, 
मानर् अतिकारकायायोजना तथा छुर्ाछुत तिरूिको कायायोजनामा स्थानीय 

सरकारको तजमे्मर्ारी भतनउले्लख गररएका कायाक्रमहरूमा रकम तर्तनयोजन तथा 

कायाान्वयन गने गरे । नगरेको ?  
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!= gLlt, sfg'g, of]hgf  

   !=!=! स्थानीय तहको नीतत तथा कानूनको मस्यौदा 
तयार गने काययदीीशीामा लैससासको दृष्टिले 

सम्पादन गने गरी काययिोली तनमायण, पूर्य दस्तार्ेजको 
समीक्षागदाय लैससास दृष्टिकोणले भएको, मस्यौदाको 
बिषयर्स्तु र शब्द चयन समार्ेशी र सहभागगतामूलक 

हुने गरे नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 

 नपने 

@)   !@  !=!=@ स्थानीय सरकारले आफ्ना नीतत, कानून, 

योजना जारी गनुय भधदा अगाडि लैससासको दृष्टिले 

उपयुक्त भए नभएको िारे लेखाजोखा गने गरे र्ा 
नगरेको  

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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!=!=# स्थानीय सरकारको नीतत र योजनामा लैङ्गगक 

समानता तथा सामाष्जक समार्ेशी वर्कास (स्थानीय 

कानुन, नीतत, आर्गिक र िावषयक योजनामा भएका 
नीततहरू) सम्र्धिी कुराहरू समार्ेश भए । नभएको 
स्थानीय सरकारको महहला र पुरुषको समवर्कास 

तथा सामाष्जक समार्ेशीकरण र लैङ्गगक परीक्षण 

तथा सामाष्जक वर्भेद अध्य गने सम्िधिी अलग्गै 
नीततहरु छन जा छैनन<् -स्थानीय ऐन, कानुन, 

काययवर्गि, तनदेलशकामा खास व्यर्स्था गररएको र्ा 
नगररएको) 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 

पने  

!=!=$ स्थानीय सरकारको महहला र पुरुषको 
समवर्कास तथा सामाष्जक समार्ेशीकरण र लैङ्गगक 

परीक्षण तथा सामाष्जक वर्भेद अध्य गने सम्िधिी 
अलग्गै नीततहरु छन । छैनन ्<-स्थानीय ऐन, कानुन, 

काययवर्गि, तनदेलशकामा खास व्यर्स्था गररएको र्ा 
नगररएको) 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 

 नपने 
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!=!=% स्थानीय तहले कायायधर्यनमा ल्याएका ऐन, 

तनयम, तथा काययवर्गिमा महहला तथा िष्चचततमा 
परेको समुदाय अथायत लक्षक्षत र्गयमा हुने सि ैप्रकारका 
वर्भेदजधय काययहरु रोक्न पयायप्त प्रार्िान व्यर्स्था 
गररएको छ , छैन < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

गााँउसभा काययपाललका आगामी आ.र् 

लभत्र 

  

  
!=!=& महहला र पुरूषमा श्रमको ज्यालामा वर्भेद रोक्न े

प्रार्िान रहे । नरहेको 

      

  
!=!=* स्थानीय तहको नीततमा रैथाने र आप्रर्ासी 
कामदार तथा श्रमजीर्ी उपर हुने वर्भेद रोक्ने 
प्रार्िानरहे । नरहेको . 

      

  
!=@=! आर्गिक योजना र र्ावषयक योजना तथा 
काययकममा लैङ्गगक तथा समार्ेशी वर्कासको लागग 

नीतत, रणनीतत, काययक्रम र मापनयोग्य उपलब्िी 
लक्ष्य समार्ेश गररएको छ , छैन< 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका काययपाललका आगालम आ.र्.  नपने 
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!=@=$ योजना तजुयमा गदाय महहला तथा 
िष्चचततकरणमा परेका समूहहरूको व्यर्हाररक र 

रणनीततक आर्श्यकता पहहचान र पररपूतत य गने 
वर्षयमा छलफल भए । नभएको < 

गााँउसभा काययपाललका काययपाललका तनरधतर  नपने 

  
!=@=$ योजना तजुयमा गदाय महहला तथा 
िष्चचततकरणमा परेका समूहहरूको व्यार्हाररक र 

रणनीततक आर्श्यकता पहहचान र पररपूतत य गने 
वर्षयमा छलफल भए , नभएको < 

      

  
!=@=% योजना तजुयमागदाय महहला र पुरुष एर्ं लक्षक्षत 

समुहहरूको छुट्िा छुट्िै अर्स्था वर्श्लेषणको 
आिारमा आर्श्यकता पहहचान गरी सो अनुसारको 
काययक्रम तय गने गररए नगररएको  -तयारी प्रततर्ेदन) 

< 

गााँउसभा काययपाललका काययपाललका तनरधतर  नपने 

  
!=@=^ स्थानीय सरकारले दीगो वर्कासका लक्ष्यहरू 

वर्शषे गरेर लक्ष्य ५ लैङ्गगक समानता प्राप्त गने 
वर्षयलाई स्थानीयकरण गरी सो अनुसारको िजेि 

वर्तनयोजन हुने गरे । नगरेको 

गाउसभा काययपाललका काययपाललका तनरधतर  नपने 
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!=@=& स्थानीय तहका योजना महहला, िालिाललका 
तथा वपछडिएको र्गय, क्षेत्र र समुदायलाई प्र्यक्ष 

लाभपुग्नेगरी िने निनेको < 

गाउसभा काययपाललका सम्िष्धित शाखा तनरधतर  नपने 

  
!=#=! िजेि तथा काययक्रम तजुयमा गनुय भधदा अति 

समुदायका महहला, िालिाललका अपाङ्ग जनजातत, 

मिेशी, मुष्श्लम, वपछिा र्गय र दललत लगायतका सिै 
जातजातत र वर्पधन र्गयका समूहहरूसाँग िसेर 
समस्या केलाउने (वर्श्लेषण) गने गररए नगररएको < 

     गने 
गररएको 

  
!=#=@ स्थानीय सरकारका क्षमता वर्कास योजनामा 
लैङ्गगक उत्तरदायी तथा सामाष्जक समार्ेशी िजेि 

तनमायण एर्ं परीक्षण तनयलमतरुपमा गनय िजेिको 
व्यर्स्था गररए र्ा नगररएको < 

गााँउसभा काययपाललका सम्िधिीत शाखा तनरधतर  नपने 

  
!=#=# पररक्षण पश्चात लैङ्गगक तथा समार्ेशी 
वर्षयमा सुिार गनय क्षमता वर्कास कायययोजना 
कायायधर्यनका लागग पयायप्त िजेि तथा काययक्रम 

िावषयक योजनामा समार्ेश गररए नगररएको < 

योजना 
शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा तनरधतर पने  
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@) 

  

  

 

  

@=!=! स्थानीय सरकारको तनणाययक तहमा (कमयचारी । 
पदागिकारी) महहलाहरूको समानरुपमा ( ५०।५० 

प्रततशत) प्रतततनगि्र् रहेको छ छैन < 

     भएको 

@=!=# स्थानीय सरकारले महहला तथा बिशेष 

समुदायलाई बिशषे सेर्ा प्रदान गदाय सम्र्ष्धित 

समुदायको भाषा, संस्कृतत र रहन सहन िुझकेो 
कमयचारी र्ा जनप्रतततनगि समेत समार्ेश गरेको 
काययिोली र्ा शाखा माफय त हदने गरेको । नगरेको? 

     नपने 

@=!=$ जनप्रतततनगिहरू तथा कमयचारीहरूलाई कुनै 
क्षमता अलभिदृ्गिको अर्सर प्रदान गदाय सिैलाई 

समान अर्सर हुने गरी र महहला तथा 
र्ष्चचततकरणमा परेको समुदायलाई अग्रभाग प्राप्त 

हुनेगरी सकारा्मक वर्भेदको नीतत ललएको नललएको 
< 

गााँउसभा काययपाललका सम्िधिीत 

शाखन 

आगामी आ.र्.  नपने 

@=@=! महहला र पुरुषिीचको असमानता हिाउन तथा 
सामाष्जक समार्ेशीकरण िढाउनको लागग स्थानीय 

तहको तनष्श्चत काययनीतत छ छैन < 

काययपाललका काययपाललका सम्िधिीत 

शाखन 

आगामी आ.र्.   
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@=@=@ स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक वर्कास हेने 
इकाईको व्यर्स्था छ छैन लैङ्गगक वर्कास िसे्क र्ा 
लैङ्गगक समानता तथा सामाष्जक समार्ेशीकरण 

कायायधर्यन सलमतत र्ा यस्तै कुनै संरचनाको 
व्यर्स्था काययशतय र ष्जम्मेर्ारी ककिान सहहत गररए । 
नगररएको) < 

गााँउसभा काययपाललका सम्िधिीत शाखा आगामी आ.र्.  नपने 

@=@=# स्थानीय सरकारिाि कायायलयमा हुन सक्ने कुनै 
पतन प्रकारको दवु्ययर्हार, भेदभाि महहलाहहसंा 
तनयधत्रणको लागग आचार संहहता िनाएर लागु 
गररएको छ छैन < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आगामी आ.र्.  नपने 

  
@=@=$ योजना तजुयमा सलमततलाई सुझार् हदने 
दस्तार्ेज तयार गदाय लैङ्गगक समानता तथा 
सामाष्जक समार्ेशीकरण कायायधर्यन सलमततमा 
महहला, िालिाललका तथा अधय सिै लक्षक्षत 

समुदायको सकक्रय सहभागगता भए नभएको र यस 

सलमततले र्िा तहमा योजना सम्र्धिी छलफल 

समार्ेशी भए नभएको अनुगमन गरे नगरेको < 

     भएको 
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@=#=# स्थानीय तहमा सचचाललत काययक्रमहरूको 
अनुगमन र समीक्षा सम्र्धिी काययमा स्थानीय 

सरकारले गठन गने सलमतत, उपसलमतत र 

काययदलहरूले महहला तथा र्ष्चचततकरणमा परेको 
समुदायको हहतहुने गरी वर्श्लेषण सहहत नीततगत र 

काययगत सुझार् हदने गरे नगरेको < 

     नपने 

  
@=$=# के स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक िसे्कको 
वर्कासको र आर्श्यक मानर्ीय श्रोतहरु लागग 

र्जेिको व्यर्स्थाभएको छ सो अनुसार काययक्रम 

पहहचान गररएको छ < 

गााँउसभा काययपाललका सम्िधिीत शाखा आगामी ३ र्षय  पने 

  
@=$=$ स्थानीय सरकारले समार्ेशी सूचना प्रणाली 
व्यर्स्थापन गनय िजेिको व्यर्स्था गरे । नगरेको र 

कम्युिर कृतलेखा प्रणालीले समार्ेशी क्षेत्रमा भएको 
िजेि तथा खचय सम्र्धिी सूचना हदने र्ा नहदने गरेको 
। 

गााँउसभा काययवपलका सम्िष्धित शाखा आगामी आ र् 
 पने 
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@=%=! के स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
समुदायस्तरका आिारभूत खष्डिकृत सूचना । 
तथयााँक संकलनतथा अध्यार्गिक गने गरेको छ -

ललङ्ग, उमेर ,जात ,आहद ष्स्थतत आगथयक र )  

-गाऊं । नगर प्रोफाईल_ 

काययपाललका काययपाललका सम्िष्धित शाखा आगालम आ र् 
 पने 

  
@=%=@ स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका 
समुदायस्तरका आिारभूत सूचना । तथयााँक संकलन 

गदाय िेरोजगार तथा गररिको पहहचान गरी छुट्िाछुट्िै 

नक्साङ्कन गने गरीे नगरेको (गाऊं । नगर प्रोफाईल) 
< 

काययपाललका काययपाललका सम्िष्धित शाखा आगालम ३ र्षय  पने 

  
@=%=# के स्थानीय सरकारले आफ्नो पाश्र्यगचत्रमा 
आिाररत खडिीकृत तथयांक र सूचनालाई आिार 

मातन स्थानीय वर्कास योजना तजुयमा गने गरेको छ < 

     गरेको 
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#= dfgj ;+;fwg tyf Ifdtf lasf;  

@)   
#=!=! लैङ्गगक तथा समार्ेशी वर्कासको लागग क्षमता 
वर्कास कायययोजना तयार गरे नगरेको र छुट्िै 

लशषयकमा िजेि वर्तनयोजन भए । नभएको र यस्तो 
रकम खचय गने काययवर्गि स्र्ीकृत भइ कायायधर्यनमा 
आए । नआएको ? 

     भएको 

    
 #=!=@= स्थानीय सरकारका पदागिकारी । 
कमचायरीहरूले लैङ्गगक तथा समार्ेशी वर्कास, लैंगगक 

हहसंा सम्िधिी ताललम ललएका छन ् र्ा छैनन ् र 

ताललम काययकममा लक्षक्षत समूह तथा अधय सिै 
महहला र पुरुषको समानसहभागगता र उपष्स्थतत 

सुतनष्श्चतता गररएको गथयो र्ा गथएन < 

     भएको 

    
#=!=# ताललमका वर्षयर्स्तुको प्रस्तुतीकरणमा 
लैङ्गगक सम्िेदनशील भाषाको प्रयोग र महहलाका 
आर्श्यकता समेहिएको र ताललमको गुणस्तर, सेर्ा 
सुवर्िा सम्िधिमा पटृठपोषण ललने गररएको छ छैन < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका सम्िष्धित शाखा   भएको 
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#=!=$ महहला तथा लक्षक्षत समुहका पदागिकारीहरूको 
क्षमता अलभर्दृ्गिका लागग तनहदयटिकाययक्रमहरू -

प्राबिगिक ताललम, क्षमता वर्कास, नेतृ् र् वर्कासको 
ताललम, भ्रमण) छन । छैनन ् < सो अनुसारको र्जेि 

वर्तनयोजन गररएको छ छैन < 

काययपाललका काययपाललका    भएको 

  
#=!=% के स्थानीय सरकारमा लैङ्गगक समानता तथा 
सामाष्जक समार्ेशी सम्र्धिी ताललम हदन तथा 
काययक्रमलाई कायायधर्यन गनय सक्ने यथेटि मानर्ीय 

श्रोत छन ्< -वर्षयगत ताललम प्राप्त जनशष्क्त संख्या  

काययपाललका गााँउसभा शाखा   भएको 

  
#=!=^ के स्थानीय सरकारमा मानर् संसािन वर्कास 

केधर र्ा शाखा र्ा इकाइको व्यर्स्था छ < 

काययपाललका काययपाललका गााँउसभा   भएको 

  
#=!=& महहला र र्ष्धचततकरणमा परेको समुदाय 

लक्षक्षत लोक सेर्ा आयोग पूर्य तयारी कक्षा सचचालन 

काययक्रम रहे नरहेको र कायायधर्यन भए नभएको । -
संचाललत ताललम काययकम संख्या र उपष्स्थतत) 

     गरीएको 
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#=!=* महहला वर्कासका लागग भएका िेइष्जङ्ग 

िोषणापत्रका र्ाह्रर्िा प्रततर्द्4ताहरूका िारेमा 
स्थानीय सरकारका पदागिकारीहरू र्ा 
कमयचारीहरूलाई जानकारी छ < सो को लागग 

अलभमुखीकरण गररएकोछ < -काययकम संख्या र 
उपष्स्थतत) 

सम्िधिीत 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका   पने 

  
#=@=! महहला वर्रुद्ि सर्ै खाले हहसंा तनमूयल गने 
काययक्रमहरू र सो अनुसारको िजेि वर्तनयोजन गरी 
काययक्रम समयैमा सम्पधन गरेकोछ <   -काययकम 

संख्या र उपष्स्थतत) 

     गरेको 

  
#=@=@ लैङ्गगक हहाँसारहहत गाऊ।नगरपाललका िोषणा 
गरेको छ < -िोषणा गरेको लमतत) र महहला हहसंा 
वर्रुद्ि सूधय सहहटणुता अपनाएको छ < -ििेका 
ििना संख्या र ललइएका तनणयय) 

सम्िष्धित 

शाखा 
कायपाललका शाखा   पने 
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#=@=# स्थानीय सरकारले महहला वर्रुद्ि सर्ैखाले 

हहसंा तनमूयल गने काययक्रमहरू संचालन गने गरेको छ 

< -काययकम संख्या र उपष्स्थतत तथा तनणयय 

पुष्स्तका) 

     गरेको 

  
#=@=$ के स्थानीय सरकारले समाजमा रहेका वर्लभधन 

कुसंस्कार जस्तै )जाततगत छुर्ाछुत, छाउपिी, 
िालवर्र्ाह, िहुवर्र्ाह, दाइजो, आहद जस्ता सामाष्जक 

कुरीतत हिाउन काययक्रमहरू संचालन गने गरेको छ < 

-काययकम संख्या र उपष्स्थतत) 

     गरेको 
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#=#=! स्थानीय तहका महहला तथा समार्ेशी समूहिाि 

तनर्ायगचत भएका समेत जनप्रतततनगिहरू र पाललकामा 
काययरत कमयचारीलाई नेपालको संवर्िान, स्थानीय 

सरकार सचचालन ऐन, अधतर सरकार वर्त्त 

व्यर्स्थापन ऐन, कमयचारी समायोजन ऐन, मुलुकी 
संहहताहरू, बिषयगत कानूनहरू, पाललकाले जारी 
गरेका कानूनहरू र अधय प्रचललत मह्र्पूणय 
कानूनहरूको िारेमा अलभमुखीकरण गने गरे । नगरेको 
? 

     गरेको 

  
#=#=@ स्थानीय तहका काययपाललका सदस्यहरू, सभाका 
सदस्यहरू र पाललकाका प्रमुख प्रशासकीय अगिकृत 

लगायत सिै शाखा प्रमुखहरूलाई कानूनको मस्यौदा 
तजुयमा सम्र्धिी प्रकक्रया र समािान गनुय पने मूल 

समस्या तथा सर्ाल लगायत मुख्य बिषयर्स्तुका 
सम्र्धिमा समय समयमा अलभमुखीकरण गने गरे । 
नगरेको ? 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 
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kg]{ 

 
gkg]{ 

  
#=#=$ महहलाहरूको लागग संचाललत कानूनी लशक्षा 
सम्िधिी काययक्रमहरू संचालनिाि के उनीहरु 

लाभाष्धर्त भएका छन ् < -जस्तैैः कानूनी हक 

अगिकार, एकल महहला, चलेलिेिी िेचवर्खन वर्रुद्ि 

काययक्रम, छाउपिी प्रथा वर्रुद्ि काययक्रम, यौनहहाँसा 
बिरूद्िका काययक्रम आहदिारे अनुलशक्षण र यसको 
असर 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

 

 

 
#=$=! स्थानीय सरकारले वर्पद व्यर्स्थापन सम्र्धिी 
मापदडि, रणनीतत, काययनीतत सहहतको काययवर्गि 

स्र्ीकृतगदाय महहला तथा र्ष्चचततकरणमा परेको 
समुदायसाँग परामसय गरे । नगरेको र 

यस्तादस्तािेजमा लसमाधतीकृत र्गय र समुदायलाई 

लक्षक्षत गरी वर्शषे राहत र महहला पुरुषलाई अलग 

अलग संरक्षणको प्रार्िान रहे नरहेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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kg]{ 

 
gkg]{ 

  
#=$=@ स्थानीयस्तरको वर्पद सम्र्धिी तथयाङ्क 

सङ्कलन, नक्साङ्कन तथा व्यर्स्थापन गदाय 
लाभाष्धर्त समूहमा महहला तथा र्ष्चचततकरणमा 
परेको समुदाय समेतको खडिीकृत तथयाङ्क राखी 
आपतकालीन कायय सचचालन तथा राहत वर्तरण गने 
गरे । नगरेको . 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  

  
#=$=# समुदायमा आिाररत वर्पद व्यर्स्थापन 

सम्र्धिी काययगदाय लाभाष्धर्त समूहमा महहला तथा 
र्ष्चचततकरणमा परेको समुदाय समेतको 
सहभागगतामा उनीहरूलाई पहहलो प्राथलमकतामा राखी 
गन ेगरे । नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
#=$=$ वर्पद व्यर्स्थापन कोषको स्थापना तथा 
सचचालन र स्रोत पररचालन गदाय महहला तथा 
र्ष्चचततकरणमा परेको समुदाय समेतको 
सहभागगतामा तनणयय गने गरे । नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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kg]{ 

 
gkg]{ 

$= ;]jf k|jfx 

 @)  
$=!=! स्थानीय तहका भर्न, भौततक पूर्ायिार तथा 
अधय संरचना तनमायणको लागग ड्रइङ, डिजायन, लगत 

अनुमान तयार गदाय संरचना तनमायण भएपतछ महहला, 
िालिाललका, अपाङ्गता भएका व्यष्क्तले तनिायि 

प्रयोग गनय सककने गरी लैङ्गगक, िाल र अपाङ्ग मैत्री 
/ संिेदनशील संरंचनाको प्रार्िान सहहत हुने गरे । 
नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

    
$=!=@ स्थानीय तहका भर्न, भौततक पुर्ायिार तथा 
संरचनाहरु, लशक्षा, स्र्ास्थय र अधय 

सामाष्जकपूर्ायिार सम्र्धिी भर्न र अधय संरचनाहरू 

तनमायण गदाय महहला, अपाङ्गता भएका व्यष्क्त तथा 
िालमैत्रीयुक्त दृष्टिकोणिाि समेत उपयुक्त हुने गरी 
तनमायण गररएको छ ।छैन < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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kg]{ 
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 $=!=# स्थानीय तहले१५०० र्गय कफिभधदा िढी 
प्लीधथ क्षेत्रफल भएका तनजी तथा सार्यजतनक भर्न 

तथा संरचना तनमायण सम्र्धिी नक्सा स्र्ीकृत गदाय 
महहला, अपाङ्गता भएका व्यष्क्त तथा िाल 

मैत्रीयुक्त दृष्टिकोणिाि समेत उपयुक्त हुन े गरी 
संरचना तयार गनय तनदेशन हदने गररएको छ । छैन < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  

  
$=!=$ स्थानीय तहले महहला तथा िष्चचततकरणमा 
परेको समुदायलाई लक्षक्षत गरी परंपरागत तथा 
आितुनक उजाय (जल वर्द्युत, वर्लभधन िैकष्ल्पक उजाय 
स्रोतिाि प्राप्त हुने उजाय, सुिाररएको चलुो आहद) को 
प्रयोग गनय सकारा्मक र्ातार्रण र प्रो्साहन गने 
आयोजनाहरू रहे नरहेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

 

 

 
$=@=! गभयर्ती महहलालाई जोखखमयुक्त, खतरायुक्त 

काममा नलगाउने गरी िावषयक नीतत र काययक्रममा 
प्रजनन ्स्र्ास्थय सम्र्धिी नीतत र काययक्रम समार्ेश 

भए नभएको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 
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  $=@=@ :yfgLo txsf] sfof{no c:kgtfn jf 

:jf:Yo / ;Dej ePsf ;fj{hlgs :ynx? 

aRrfx?nfO{ :ygkfgsf] lgldQ cnUu} sIf / 

;dosf] Joj:yf / ;f] sf] Joj:yfkg ul/Psf] 5 

jf 5}g < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 

  
$=@=# महहला, गररि, तनमुखा र िष्चचततकरणमा 
परेका व्यष्क्तहरूको स्र्ास्थय बिमा गनय सहजीकरण र 

सहयोग गने काययक्रम र िजेि भए नभएको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
$=#=@ स्थानीय तहले आफ्नो पाललका लभत्रका आगथयक 

अर्स्था कमजोर भएका पररर्ारका िाललका तथा 
र्ष्चचततकरणमा परेका समूदायका सिै 
िालिाललकालाई हदर्ा खाजा, तनशुल्क पाठ्यपुस्तक र 

शैक्षक्षक सामाग्री तथा पोसाक उपलब्ि गराउन 

छात्रिवृत्तको व्यर्स्था गरी तनश्पक्ष वर्तरण हुने प्रर्धि 

लमलाए । नलमलाएको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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kg]{ 
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$=#=# अलशक्षक्षत महहलाहरूको लागग लशक्षासम्िधिी 
वर्शषे काययक्रमहरू संचाललत भए । नभएका < -

जस्तैैःअलभभार्क लशक्षा, प्रौढ तथा ककशोरी कक्षाहरू, 

साथीलशक्षा, काययमूलक प्रौढलशक्षा, िच्चादेखख 

िच्चाकक्षा, आहद ) (काययकम संख्या र पिक तथा 
सहभागी संख्या) 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  

  
$=#=$ वर्द्यालयमा छात्र र छात्राको लागग छुट्िा छुट्िै 

शौचालय, ककशोरी छात्राको लागी प्याि र यौन लशक्षा 
तथा सहजीकरण काययक्रम संचालन हुन ेगरे । नगरेको 
< 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

  
$=$=# कुहहन े र नकुहहन े िरायसी फोहोर छुट्याउने 
व्यर्स्था, फोहोर संकलन तथा वर्सजयन, िरिरमा 
भाधछाको फोहोर र पानीिाि करेसा िाली तथा गमला 
र फुलिारी जस्ता काययक्रममा महहला र पुरूषको 
समान सहभागगता हुनुपन े जस्ता चतेना अलभिुद्गि 

काययक्रम सचचालन हुने गरे । नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

गााँउसभा काययपाललका आगामी आ.र् 

लभत्र 
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$=$=$ महहलाहरू िढीमात्रामा संलग्न हुने काययमा 
सफापानीको सहज व्यर्स्थाका लागग स्थानीय 

महहलाहरुको सक्रीय सहभागगतामा आकास े पानी 
संकलन र भडिारण, परंपरागत इनार र कुर्ाको 
पुनजीवर्करण र ररचाष्जयङ काययक्रम सचचालन हुन ेगरे 
। नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
$=%=! स्थानीय सरकारको योजना तजुयमा गदाय 
िेरोजगार तथा गरीिीको नक्साङ्कनको समेत 

आिारललई महहला तथा िष्चचततकरणमा परेको 
समुदायलाई प्र्यक्ष लाभ हुने स्र्रोजगार मूलक, 

आयमूलक र सीपमूलक काययक्रमहरू राख्न े र िावषयक 

िजेिमा समार्ेश गरी कायायधर्यन गररएको छ । छैन< 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
$=%=@ स्थानीय सरकारले स्र्रोजगार तथा िैदेलशक 

रोजगारीमा जाने महहला तथा िष्चचततकरणमा परेको 
समुदायको क्षमतावर्कासको लागग काययक्रमहरू तय 

गरी कायायधर्यन गन े गरे । नगरेको < -काययकम 

संख्या र उपष्स्थतत) 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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$=%=# ग्रामीण महहला प्रावर्गिकहरू (पशुसेर्ा, कृवष, 

स्र्ास्थय र पूर्ायिार सम्िधिी प्रावर्गिक) र सामाष्जक 

पररचालक तयार गने गरे नगरेको < -मनोनयन, 

तनयुष्क्त र्ा गठन र ताललम सम्िधिी सुचकााँक) 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  

  
$=%=$ गररि तथा र्ष्चचततकरणमा परेको समुदायको 
पहुाँच र क्रयशष्क्त अनुरूप सुपथ मूल्य सहकारी 
पसलहरूको व्यर्स्थापनमा पाललकाको काययक्रम 

कायायधर्यन भए । नभएको ? 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

% सुशासन तथा उत्तरदायित्व 

 @) 

  

  

 
%=!=! स्थानीय तहले स्थानीय सेर्ा प्रर्ाह, वर्कास 

तनमायण र स्थानीय शासनका बिषयमा काययपाललका 
तथा सभािाि नीतत, कानून जारी गरी सोही कानून 

िमोष्जम सम्िष्धित अगिकारीिाि तनणयय गरी 
कामकाज गने गरेको र्ा तदथय तनणयय गरी कामकाज 

हुने गरेको ? 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 
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%=!=@ स्थानीय तहले वर्गिको शासन, व्यापक 

जनसहभागगता, भ्रटिाचार बिरूद्ि शूधय सहनशीलता, 
सेर्ा प्रर्ाहमा तनश्पक्षता र महहला तथा 
र्ष्चचततकरणमा परेको समुदायलाई अग्रागिकार 

जस्ता नीतत कायायधर्यनमा ल्याए । नल्याएको ? 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 

%=!=# महहला वर्कासका लागग भएका िेइष्जङ्ग 

िोषणापत्रका र्ाह्र र्िा प्रततर्द्िताहरूका क्षेत्रमा 
काययक्रम तय गरी कायायधर्यन गने गरेको छ <  -

काययकम संख्या र उपष्स्थतत) 

      

%=!=$ संयुक्त राटरसङ्िीय िाल अगिकार महासधिी, 
१९८९ मा गररएको प्रततिद्िता कायायधर्यन गनय 
काययक्रमहरूमा रकम वर्तनयोजन गरी काययक्रमहरू 

समयैमा सम्पधन गरेको छ < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

%=@=! स्थानीयसरकारले तनयलमत रुपमा काययक्रमको 
सार्यजतनक परीक्षण, सामाष्जक परीक्षण, सार्यजतनक 

सुनुर्ाई, तनयलमत पत्रकार भेििाि र सूचनाको 
सार्यजतनकीकरण गने गरे । नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 
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%=@=@ स्थानीय सरकारले गने सार्यजतनक परीक्षण, 

सामाष्जक परीक्षण, सार्यजतनक सुनुर्ाई, तनयलमत 

पत्रकार भेििाि र सूचनाको सार्यजतनकीकरण 

काययक्रममा िष्धचततकरणमा परेका व्यष्क्त तथा 
समुदायकासदस्यको उपष्स्थतत रहने गरे । नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  

  
%=@=# स्थानीय सरकारले गने सार्यजतनक परीक्षण, 

सामाष्जक परीक्षण, सार्यजतनक सुनुर्ाई, तनयलमत 

पत्रकार भेििाि र सूचनाको सार्यजतनकीकरण 

काययक्रममा िष्धचततकरणमा परेका व्यष्क्त तथा 
समुदायको तफय िाि स्थानीय सरकारले ललएको नीतत 

तथा काययकम र सो को कायायधर्यका वर्षयमा आर्ाज 

उठ्ने गरे । नगरेको र यसरी उठेका प्रश्न उपर 

स्थानीय सरकारिाि सम्िोिन हुने गरे । नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

  
%=@=$ स्थानीय सरकारका जनप्रतततनगि र 

कमयचारीको आचार संहहता स्र्ीकृत गरी 
कायायधर्यनमा ल्याए । नल्याएको ? 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

गााँउसभा काययपाललका आगामी आ.र् 

लभत्र 
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%=#=! स्थानीय सरकारले तनयलमतरुपमा समग्र 

र्ावषयक योजना तथा काययक्रमको सार्यजतनक गने गरे । 
नगरेकोर महहला, िालिाललका र आहदर्ासी जनजातत, 

मिेशी, मुष्श्लम, वपछिार्गय, दललत, अपाङ्गता भएका 
व्यष्क्तहरू, जेटठ नागररकलाई लक्षक्षत गरेर राखेको 
काययक्रम तथा िजेि सरोकारर्ालाले थाहा पाउने गरी 
सार्यजतनक गरे नगरेको < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
%=#=@ स्थानीयसरकारले स्थानीय सूचना स्थानीय 

भाषामा प्रर्ाह तथा प्रशारण गने गरे नगरेको < 
सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 

  
%=#=# के स्थानीय सरकारले स्थानीय रेडियो, एफ.एम. 

र छापा माध्यमद्र्ारा समार्ेशीकरण तथा लैंगगक 

समानता सम्िधिी सूचना प्रर्ाह गरी जनतालाई 

सुसुगचत गने गरेको छ < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  
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%=#=$ के स्थानीय स्तरमा महहला, िालिाललका सिै 
जातजाततका वर्पधन िगय (आहदर्ासी जनजातत, 

दललत मिेशी, मुष्श्लम, वपछिार्गय) अपाङ्गता 
भएकोव्यष्क्तहरू, जेटठ नागररक लगायत अधय 

लक्षक्षत समुहहरूको सूचना, लशक्षा तथा संचार 
सम्िधिी काययक्रमको प्रर्ाहिाि यी र्गयहरूको 
जनचतेनामा र्दृ्गि भएकोछ < -आिार तथयााँकसाँग 

समेत तुलनागनय सककने) 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

  
%=$=! के काययक्रमतथा पररयोजना कायायधर्यनिाि 

सम्र्ष्धित समुदायले पूरा लाभ ललन सकेको छ < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

गााँउसभा काययपाललका आगामी आ.र् 

लभत्र 
  

  
%=$=@ के स्थानीय सरकारले संचालन गरेका 
काययकमको अनुगमन, मूल्याङ्कन गदाय लैङ्गगक 

समानता तथासामाष्जक समार्ेशी वर्कास 

सम्र्धिीकाययक्रमको संचालनिाि सरोकारर्ाला लाई 

पुगेको लाभ, असर र प्रभार् वर्श्लेषण गने गररधछ < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 
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%=$=# के स्थानीयसरकारको समीक्षा िैठकमा महहला, 
िालिाललका, सिै जातजाततका वर्पधन िगय 
(आहदर्ासी जनजातत, दललत मिेशी, मुष्श्लम, 

वपछिार्गय) अपाङ्गता भएका व्यष्क्तहरू, 

जेटठनागररक लगायतलाई लक्षक्षत काययक्रम मागथ 

छलफल गने गरेका छ < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 

  
%=$=$ के अनुगमन तथा मूल्याङ्कनिाि लसकेका 
पाठहरू काययक्रम र्ा योजना तयार गदाय समार्ेश गने 
गररधछ < 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका २०७८ असार 

मसाधत सम्म 
 नपने 

  
%=%=! स्थानीय तहले संि र प्रदेश सरकारहरूले तय 

गरेका नीतत, कानून तथा काययक्रमहरूको 
कायायधर्यनमा सहकायय, समधर्य र सहजीकरण गने 
गरे नगरेको ? 

सम्िष्धित 

शाखा 
काययपाललका काययपाललका आ.र्.०७९।८०  नपने 

  
%=%=@ लैङ्गगक समानता तथा समार्ेशी वर्कासको 
लागग वर्लभधन सरोकारर्ाला तनकायहरूिीच सचजाल 

िनी काययगत छलफल तथा यस क्षेत्रको वर्कासको 
लागग तनयलमतरुपमा कायय हुने गरे नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका गााँउसभा आ.र्.०७९।८० 

सम्म 
पने  
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%=%=# लैङ्गगक समानता तथा समार्ेशी वर्कासको 
लागग वर्लभधन सरोकारर्ाला तनकायहरूिीच काययगत 

संयधत्र -संजाल) का प्रतततनगिहरूलाई लैङ्गगक तथा 
समार्ेशी वर्कास सम्र्धिी क्षमता वर्कास ताललमहरू 

प्रदान गने गरे नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

काययपाललका सम्िधिीत शाखा आ.र् ०७९ 

िैशाख 
 नपने 

  
%=%=$ महहला वर्रुद्ि हुने सि ै प्रकारका भेदभार् 

उधमूलन गने महासष्धि कायायधर्यनका लागग तयार 
गररएको राष्टरय कायययोजना र संयुक्त राटरसङ्िीय 

सुरक्षा पररषद्िारा पाररत प्रस्तार् नम्िर १३२५ र 

१८२० को कायायधर्यन राष्टरय कायययोजना, मानर् 

अगिकार कायययोजना तथा छुर्ाछुत बिरूद्िको 
कायययोजनामा स्थानीय सरकारको ष्जम्मेर्ारी भतन 

उल्लेख गररएका काययक्रमहरूमा रकम वर्तनयोजन 

तथा कायायधर्यन गने गरे नगरेको < 

सामाष्जक 

वर्कास 

शाखा 

गााँउसभा काययपाललका आगामी आ.र् 

लभत्र 
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!#= lgisif{ tyf ;'emfj 

 ufpFkflnsfsf] bL3{sflng ;f]r, nIo, p2]Zo, kl/sNkgf, gLlt, sfo{gLlttyf /0fgLlt /x]sf] 

5 / ToxL cg'?kn]] afl{ifs of]hgfdf lhNnfsf] sfo{s|d tyf ah]6 lasf;sf] z'?jft ePsf] 

5 . 

 kbflwsf/L Pjd\ sd{rf/Lx?nfO{ n}:f;f; cjwf/0ff ;DalGWf Ifdtf ljsf; sfo{s|d ug]{ .  

 n};;f; ;DalGWf tflndsf nflu k|lzIfs k|lzIf0f tflnd lbg' kg{] .  

 cg'udg ;ldltdf ## k|ltzt\ dlxnfsf] ;xeflutf ;'lglZrt ePtf klg sfo{qmdx?sf] 

cg'udg tyf d"Nof+sg ubf{ sfo{qmdaf6 nlIft ju{n] k|fKt u/]sf] nfe / tL ju{x?df 

sfo{qmdn] kf/]sf] c;/ / k|efjsf] n]vfhf]vf tyf ljZn]if0f x'g' kg{] . 

 ;"rgf tyf clen]v Joj:yfkg ubf{ v08Ls[t tYof+s / ;"rgfnfO{ cfwf/ dflg of]hgf 

th'{df ul/g'kg]{ . 

 g]kfn ;/sf/sf n}lËs tyf ;fdflhs ljsf;sf gLlt / k|ltj¢tfx?sf] cem sfof{Gjogdf 

hf]8 lbg'kg]{ . 

 n}lËs lx+;f /lxt ufpFkflnsfsf nfuL cfjZos sfo{s|d ;r+fng ul/g' kg]{  

 n}lËs ;dfgtftyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f ah]6 ljlgof]hg ul/ sfo{Gjogdf hf]8 lbg] .  


